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WSTĘP
Pojęcie praworządności, według dominującego stanowiska
nauki prawa, dotyczy wyłącznie przestrzegania prawa przez
organy władzy publicznej, natomiast nie odnosi się do zachowań
obywateli. Wiąże się ono z kwalifikacją prawną władczych działań
organów władzy, zarówno w sferze stanowienia, jak i stosowania
prawa. Zwolennicy formalnej koncepcji praworządności przyjmują,
że praworządne są wszelkie działania organów państwa, które są
zgodne z ustanowionych prawem. Sama treść prawa jest obojętna,
a więc przyjmuje się, że przestrzeganie prawa jest wartością
samoistną, która daje obywatelom poczucie pewności, stabilności i
przewidywalności.
Zwolennicy materialnej koncepcji praworządności twierdzą
natomiast, że nie można ograniczać problemu praworządności jedynie do aspektów formalnych. Ich zdaniem istotna jest również
treść prawa. Istotnym argumentem na rzecz takiego pojmowania
praworządności są działania reżimów totalitarnych (państwa nazistowskiego czy państw komunistycznych), w których wiele czynów było wprawdzie zgodnych z obowiązującym prawem, ale
prawo to było złe z moralnego punktu widzenia. PRL była uważana za państwo niepraworządne zarówno z punktu widzenia formalnej, jak i zwłaszcza materialnej koncepcji praworządności.
Podkreśla się, że za praworządne można uznać państwo, w
którym nie tylko przestrzega się prawa, ale i prawo spełnia pewne
postulaty natury aksjologicznej. Takie podejście wiąże się ze
zmiennością historyczną, geograficzną czy kulturową norm leżących u podłoża stanowienia prawa, które mogą być odmienne w
zależności od przekonań filozoficznych, politycznych, religijnych
czy moralno-światopoglądowych. Można jednak wyróżnić pewne
uniwersalne zasady (przyjmowane także w polskiej doktrynie
prawa), że prawo powinno być równe dla wszystkich obywateli,
deklarować powstawowe wolności i prawa człowieka i obywatela,
zawierać gwarancje ich realizacji. Innymi słowy, choć formalne
przestrzeganie prawa jest warunkiem koniecznym, prawo nie może
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być oderwane od swoich społecznych funkcji, celów i ważnych
społecznie wartości. W krajach europejskiego kręgu kulturowego
katalog wartości jest w zasadzie jednolity i obejmuje takie wartości
jak wolność i godność człowieka, równość wobec prawa, prawo do
życia i osobistego bezpieczeństwa, wolność sumienia, poglądów i
wyznania, wolność działania w granicach gwarantujących nieszkodzenie innym czy prawo do własności.
Praworządność to także cały ustrój polityczny, który oferuje
pewne prawo i jest jego gwarantem. Gwarancje prawne to przede
wszystkim - ustrój, legislacja, procedura i hierarchia aktów
prawnych. Praworządność jest pojęciem, które istniało już w
starożytnej Grecji, koncepcje praworządności poruszali Platon i
Arystoteles.
Działalność państwowa opierać się musi na przepisach i
rygorach prawnych, które jako ustalenia stanowią pewien gwarant
porządku społecznego. Praworządności przestrzega się dzięki
ściśle określonym instytucjom. W Polsce takim gwarantem
praworządności są m.in. NIK (Najwyższa Izba Kontroli) i Trybunał
Konstytucyjny. Porządek prawny regulowany jest przez organy
wymiaru sprawiedliwości - sądy.
Prawo wyróżnia dwa nurty praworządności - formalną i
materialną. Formalna oznacza, że państwo jako prawodawca ma
obowiązek respektowania tegoż prawa. Materialna oznacza, że nie
każde prawo ustanowione na bazie danego ustroju społecznego jest
rzeczywiście prawem, które należy przestrzegać.
Praworządność ma zatem zabezpieczać również wolność i
pewność prawa, bez autorytetu prawo nie może mieć posłuchu.
Każdy obywatel ma zapewnioną ochronę prawną i nietykalność
dóbr osobistych. Zasada praworządności cechuje wszystkie
państwa prawa, które ustanowione prawo respektują i starają się
szanować swoich obywateli.
W państwie prawnym pierwszoplanowe znaczenie przypisuje
się godności i wolności człowieka oraz systemowi ochrony tych
wartości przed ich naruszeniem ze strony władzy państwowej.
Akcentuje się przy tym pewne podstawowe zasady. Pojęcie
"zasady" bywa często różnie rozumiane. Zasada praworządności
została sformułowana w art. 7 konstytucji zgodnie z którym organy
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władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Zasada praworządności w świetle ustaleń Europejskiego Komitetu
Współpracy Prawnej Rady Europy wymaga aby organy
administracji nie łamały prawa a wszelkie ich decyzje miały
podstawę prawną i w swej treści uwzględniały obowiązujące
normy prawne, Działania administracji powinny być zatem zgodne
z konstytucją ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego, które
zostały włączone do rodzinnego porządku prawnego orzeczeniami
sądów. . .
Zasada legalności wynika z art. 7 konstytucji. i rozumiana jest
jako zgodność każdego działania z konkretną normą prawną,
będącą dla niego podstawą prawną. Zasada legalności wymaga,
aby każdy akt władczej ingerencji organu administracji państwowej
w sferę prawną obywatela oparty był na konkretnie wskazanym
przepisie prawa.
Pod pojęciem prawa należy rozumieć źródła prawa
powszechnie obowiązującego, a więc nie mogą być to akty
wewnętrzne (np. wytyczne, ogólniki). Zasada legalności powinna
być zasadniczym kryterium w procesach wykładni dokonywanych
przez organy państwa.
Niniejszą publikację stanowi zbiór tekstów wielu autorów podzielonych na trzy rozdziały tematyczne. Autorzy przedstawiają w
nich istotne kwestie związane z praworządnością. W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Zasada praworządności fundamentem życia
społecznego” dość szczegółowo ukazane zostały zagadnienia dotyczące głównie istoty praworządności i jej związku z życiem społecznym. Natomiast w rozdziale drugim przedstawione zostały
różnego rodzaju zagrożenia praworządności. Z kolei w rozdziale
trzecim ukazano związek praworządności z szeroko pojetym instytucjonalnym życiem.
Czytelnik po zapoznaniu się z treścią tekstów zapewne
wzbogaci swoją wiedzę na podjęty temat i dokona refleksji wynikającej z różnych ujęć przedstawionych zagadnień.
Ks. Jan Zimny
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Janusz Pikulski

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA W KOMBINACIE
HSW STALOWA WOLA ELEMENTEM PRAWORZĄDNOŚCI
Do Stalowej Woli przyjechałem w 1939 roku, zaś od 1952
roku pracowałem w Hucie Stalowa Wola, gdzie przepracowałem
40 lat. Oprócz tego 16 lat pracowałem w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli jako wykładowca i jako kierownik studiów podyplomowych. Tak więc w Stalowej Woli mieszkam już
77 lat, a mam dopiero 83 lata. Drodzy Państwo, to gdzie się
obecnie znajdujemy, w tym miejscu kiedyś była Puszcza Sandomierska. Z kolei w miejscu obecnej Stalowej Woli była wieś Pławo. Tu dnia 20 marca 1937 roku ścięto pierwszą sosnę, a we
wrześniu 1938 roku był już pierwszy wytop na stalowni. W maju
1939 roku wyprodukowano pierwsze działa przeciwlotnicze i
przekazano je dla armii z udziałem prezydenta Polski Ignacego
Mościckiego.
W 1939 roku w Hucie Stalowa Wola pracowało ponad 3000
pracowników, a w osiedlu mieszkało wówczas ok. 4000 mieszkańców. W latach 80-tych w Hucie Stalowa Wola pracowało już
ok. 20 tys., a mieszkało w samej Stalowej Woli ok. 70 tys. Mieszkańców. Proszę zauważyć jaki to był dynamiczny wzrost.
Pierwszym aktem związanym z samorządnością robotniczą
był Dekret o Radach Zakładowych, którego powołano 6 lutego
1945 roku, czyli wtedy, kiedy trwała jeszcze II woja światowa. Stalowa Wola została wyzwolona 1 sierpnia 1944 roku. Na podstawie
tego Dekretu powołano we wszystkich zakładach zatrudniających
powyżej 20 pracowników Rady Zakładowe w zakresie rolnictwa,
leśnictwa i ogrodnictwa. Do zakresu pracy tej rady należały
wspólne narady z pracodawcą, dotyczące wydajności pracy, dyscypliny pracy, BHP, planów produkcyjnych, ich realizacji i sprawy
socjalne wszelkiego typu. Pierwsza ustawa, która ukazała się o Radach Robotniczych, to była ustawa z 1956 roku, która mówiła o
bezpośrednim zarządzaniu, współzarządzaniu zakładami. Co ona
obejmowała? Otóż opiniowała różne projekty planów, uchwalała
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plany techniczno – ekonomiczne, opiniowała wnioski o powołaniu
dyrektora. Dyrektor wchodził w skład Rady Robotniczej. Powołane
zostało plenum i prezydium oraz tzw. komisje problemowe i Rady
Oddziałowe. Na poszczególnych wydziałach (bo ja to odnoszę
bezpośrednio do Huty, ale tak było generalnie w całym kraju na
podstawie tej ustawy) powołano rady oddziałowe, które też tą
problematyką się zajmowały, ale tylko w układzie danej jednostki,
w której ta rada była powołana.
Zasadnicza ustawa o Radach Robotniczych ukazała się w
roku 1958 i stworzyła pełne podstawy do działalności samorządu. Przewidywała ona następujące organy: konferencje samorządu robotniczego, to był nowy organ, który został tą ustawą
powołany, następnie plenum rady robotniczej, prezydium rady
robotniczej i rady oddziałowej. Konferencja samorządu robotniczego mogła powoływać do swojego składu przedstawicieli organizacji młodzieżowych, naukowo-technicznych i NOTu. W
Stalowej Woli, te konferencje odbywały się z reguły 3-4 razy w
roku, a jak trzeba było w przypadku problemów to również i
częściej. Było to, osobiście uważam, bardzo ważne, bo był to inaczej mówiąc - tak jak sejmik, sejm Huty, w których udział brali (w tej konferencji) przedstawiciele załogi, radni, przedstawiciele organizacji technicznych, organizacji ekonomicznych, NOT-u,
PTE, osoby, które przyjeżdżały z zewnątrz i wspólnie podejmowano ważne problemy zakładu. Na konferencjach, spotkaniach
tych były omawiane, dyskutowane różne kwestie. Przedstawiciele poszczególnych wydziałów zgłaszali wtedy wnioski, które
później w formie uchwały (tak jak ustawa wychodzi w Sejmie)
tak i tutaj wychodziły uchwały przegłosowane i kierowane były
do realizacji, do poszczególnych organów. O tym powiem taki
pewien dosyć istotny przykład właśnie z działalności samorządu, ale pod koniec swojego wystąpienia.
Uprawnienia konferencji samorządu robotniczego, to było
uchwalanie regulaminu pracy, podziału funduszu zakładowego,
decydowanie o sprawach budownictwa mieszkaniowego. Bardzo ważne, że w tych konferencjach brali udział albo ministrowie albo dyrektorzy zjednoczeń innych zakładów, to z kolei
nadawało odpowiednią rangę, bo od razu można było szereg
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spraw przedyskutować i ewentualnie uzgodnić i podjąć realizację. Chodziło po prostu o rozwój zakładu. Jeżeli chodzi o konferencję samorządu robotniczego to tam był powoływany sekretarz ekonomiczny samorządu, który miał obowiązek przygotować daną konferencję. Ponadto był referat dyrektora naczelnego,
był to referat rady robotniczej, który wygłaszał ... przewodniczący rady robotniczej, ewentualnie inna osoba delegowana i później była dyskusja a na końcu wnioski i podjęcie stosownej
uchwały. W skład samorządu, który został powołany w Stalowej
Woli wchodził zakład wiodący, ale od 1970 roku w Polsce wyszła ustawa o powołaniu tzw. kombinatów.
Co to były kombinaty? To było zjednoczenie zakładu o tym
samym rodzaju produkcji, np. Huta zajmowała się produkcją
głównie maszyn budowlanych (zaraz powiem jakie maszyny
produkowano w tym czasie) i w skład tego kombinatu weszły
zakłady: np. Radomsko, ponadto wszedł zakład w Suchedniowie oraz zakłady w Stalowej Woli. W późniejszych latach dzięki
środkom Stalowej Woli wybudowano zakład w Leżajsku, wybudowano zakład w Lubaczowie i w Zaklikowie, które również
wchodziły w skład kombinatu Huty Stalowa Wola. Ustawa o
kombinatach została wydana w 1970 roku, a w 1972 roku powołany został ten kombinat w Hucie Stalowa Wola. Uważam, że to
było dobre zjawisko dlatego - jak piszę w pewnym opracowaniu
- w tym okresie czasu byliśmy na 6 miejscu na świecie pod
względem produkcji maszyn budowlanych. W skład Zjednoczenia Maszyn Budowlanych wchodziły zakłady takie jak: Waryński, Łabędy. Jaki rodzaj produkcji był w tym czasie? Maszyny
budowlane kołowe i gąsienicowe, dźwigi samojezdne, betonomieszarki samochodowe, wózki widłowe i platformowe, wyroby
hutnicze, odlewy, odkuwki, skrzynie przekładniowe. Czyli widzimy jak szeroki zakres produkcji był w tym czasie. Huta
otrzymywała bardzo dużo środków dzięki czemu miasto się rozrastało (będę mówił zaraz jakie były działania huty na rzecz
miasta).
Powstało również kolegium kombinatu w skład, którego
wchodził dyrektor naczelny, dyrektorzy branżowi, główny księgowy z głosem doradczym oraz przedstawiciele samorządu ro13

botniczego. Dlaczego tak się zakład rozwijał? Proszę Państwa,
wtedy obowiązywały, tzw. nakazy pracy i stypendia. Do HSW
bardzo dużo przybywało osób z uczelni, np. do części hutniczej
z AGH Kraków, z Politechniki Krakowskiej, z innych uczelni
technicznych. Otrzymywali w stosunkowo krótkim okresie czasu mieszkania, odpracowywali stypendia, które dostawali. Z
wieloma rozmawiałem, i jak oświadczali mieli zamiar po odpracowaniu tego stażu wyjechać ze Stalowej Woli, bo to była stosunkowo bardzo mała osada. Nawet dyrektor naczelny Malicki,
dzięki któremu ta Stalowa Wola się przed lata rozbudowywała
przyjechał tu z nakazem pracy i żona mówi do niego: „Gdzie Ty
mnie przywiozłeś? Odpracuj i wyjeżdżamy”. Okazało się, że
został. Dzisiaj jest na zasłużonej emeryturze, bo mu się spodobało. Pracował jako technolog, poprzez wszystkie stanowiska i został dyrektorem kombinatu aż do przejścia na emeryturę.
Proszę Państwa Stalowa Wola w najlepszym okresie dowoziła pracowników do Huty. Wynajęto ok. 40 autobusów, które
dowoziły do Huty pracowników z różnych odległych miejscowości, z ponad 100 przystanków. Zabierali z poszczególnych
gmin i przywozili. Ludzie też dojeżdżali rowerami, bowiem nie
było mostu na Sanie (jak tutaj ktoś zna), więc przejeżdżali promem albo łódką i podejmowali pracę w Hucie. Bardzo mocno
rozwinięta była działalność socjalna, która na początku prowadziła rada zakładowa, późnej w kombinacie przejęła Huta Stalowa Wola prowadząc żłobki, przedszkola, wczasy, kolonie, sanatoria i półkolonie. Półkolonie były organizowane dla dzieci
pracowników, którzy pracowali z okolicznych miejscowości. W
półkoloniach pobyt był w godzinach do południowych, były gry
i zabawy, rozrywka, śniadanie, obiad i do domu. Uważam, że to
też była bardzo dobra forma pomocy na rzecz pracowników i ich
dzieci z okolicznych miejscowości. Bardzo wysokie były wtedy
płace. Pracownik poza płacą zasadniczą otrzymywał kartę hutnika raz w roku, otrzymywał nagrodę z zysku, te nagrody z zysku były dzielone na konferencji samorządu robotniczego. Przeznaczano na nagrody z naszej instytucji tak, jak teraz się zwracają poszczególne stowarzyszenia do różnych spółek o to żeby dali
na określoną działalność, tak wtedy zwracano się do Huty. Huta
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dawała część funduszu dla tych organizacji, bo miała rzeczywiście bardzo wysoki zysk. Z reguły każdego roku niesiono pomoc. Ponadto należy zaznaczyć, że była tzw. 13 pensja i nagrody
eksportowe. Uważam, że bardzo ważnym dla załogi Huty były
kredyty, można było wziąć w Hucie pożyczkę bezprocentową i
ewentualnie wykorzystać do budowy własnego domu. Pracownicy często kupowali materiał za grosze, mogli sobie kupić np. w
Hucie na złomie materiał i ewentualnie później jak wzięli pożyczkę to potrącano im z pensji. Dla przykładu, jeśli wziął sobie
2000 zł i ustalił, że miesięcznie będzie spłacał po 200zł, to potrącano mu je z poborów.
Mieliśmy również szeroką współpracę (Ksiądz Profesor
powiedział) z Cseplem, na Węgrzech, Huta miała bardzo szeroką współpracę (ja chyba będą mówił na ten temat na następnej
konferencji). Sam miałem udział w podpisywaniu umowy z
Cseplem, a przez lata załoga Huty wyjeżdżała w różnej formie
na Węgry, głównie do Siófoku na wczasy. Były organizowane
też wycieczki młodzieżowe, wycieczki kobiece, również NOT,
PTE tutaj przyjeżdżali do Kołobrzegu, przyjeżdżali do Ulanowa,
do Iwonicza. Była podpisana z nimi umowa gospodarcza. Csepel w tym czasie zatrudniał ok. 20 tys. ludzi. Technologicznie był
zbliżony do nas. Później ta współpraca, która na początku miała
charakter socjalny, przerodziła się w współpracę gospodarczą.
W Stalowej Woli wydawana była również gazeta zakładowa tzw. „Socjalistyczne Tempo”, w którym ukazywały się artykuły głównie związane z Hutą i z miastem. Teraz ta gazeta ma
układ szerszy, nazywa się „Sztafeta” i obejmuje nasz powiat, jak
również inne powiaty. Jest to tygodnik. Uważam, że też są tam
ciekawe artykuły, które pokazują działalność poszczególnych
naszych regionów. Bardzo ważnym jest to, że dzięki Hucie i pieniądzom tego zakładu wybudowano takie duże ośrodki, jak ktoś
był w Kołobrzegu SAN, to był wybudowany przez Stalową Wolę, w Iwoniczu, duży ośrodek w Ulanowie. Nie wszyscy wiedzą,
ale ten ośrodek (domki) były wybudowane z paczek po amunicji. Były paczki z amunicją, takie w formie klocków i dyrektor
zaproponował, że „zróbcie z tego domki”. Ja wtedy byłem szefem służby socjalnej i rzeczywiście to było układane z klocków.
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Jak teraz kilka lat temu były rozbierane, bo inny czas po prostu
przyszedł, to te domki były zupełnie w dobrym stanie, ponieważ
te skrzynie były odpowiednio impregnowane i był zdrowy materiał. Mówię o tym dlatego, że różnych form szukano, żeby po
prostu sytuację socjalną, ekonomiczną ludzi poprawić.
Proszę Państwa i jeszcze takie dwie ciekawostki na koniec.
Otóż pod koniec lat 80-tych jako wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego byłem z ekonomistami w Chinach, m.in.
na uniwersytetach, w zakładach, mieliśmy referaty, rozmowy.
Ale najbardziej serce mi się uradowało, kiedy zobaczyłem ładowarkę z napisem Huta Stalowa Wola. Tam Huta miała swój
punkt serwisowy. Chińczycy byli zachwyceni tymi maszynami.
Nigdy nie przypuszczałem, że po latach, kilka lat temu, Zakład
Maszyn Budowlanych w Stalowej Woli kupią Chińczycy. Po
tych przemianach w tej chwili, oni byli też w Hucie, zwiedzali
Hutę, zwiedzali miasto ci ekonomiści, ale nigdy by mi do głowy
nie przyszło, że kiedyś ten zakład po prostu stanie się własnością Chińczyków. No tak się stało i teraz oni rzeczywiście rozwijają tutaj tę produkcję maszyn budowlanych.
Uważam, że bardzo ważną decyzją swego czasu był zakup
maszyn sterowanych numerycznie. Jak Państwo może wiecie, te
maszyny rzeczywiście wchodziły do produkcji. Ponad 200 maszyn zostało zakupionych dla Huty, a kilka tych maszyn dyrektor przeznaczył dla Technikum Mechanicznego w Stalowej Woli,
żeby młodzież w ramach praktyk po prostu uczyła się i przygotowywała się do pracy w Hucie Stalowa Wola. Jak skończą szkołę żeby potrafili na tych maszynach pracować.
I ostatnia sprawa, którą chciałem powiedzieć odnośnie samorządu. Samorządy często spotykały się na szczeblu krajowym.
Zakłady pracy, kombinaty w Warszawie były z reguły na Woli,
Waryński tam był. Tam też odbywały się spotkania i było kiedyś
takie spotkanie, które dotyczyło działalności samorządu. Przedstawiciel Huty zabrał tam głos, jak to się ma samorządność do
tego, co stało się w Stalowej Woli. Otóż minister podjął decyzję, że
w Stalowej Woli z kombinatu zabrano Radomsko, to tak jakby
człowiekowi obcięto rękę. Był to zakład, który technologicznie był
związany ze Stalową Wolą. Po przerwie, minister siedział w pre16

zydium, a spotkanie prowadził jeden z wicepremierów. Było chyba około 100 osób obecnych. Wicepremier mówi do przedstawiciela Stalowej Woli „Ale minister był w tym czasie zagranicą”.
Potem wstaje i daje do ministra tę decyzję i mówi „Panie Premierze, może zagranicą był, może w samolocie podpisał, ale tu jest
oryginalny podpis ministra”. Konsternacja. Minister po prostu
zwiesił głowę, no bo rzeczywiście był jego oryginalny podpis. Nie
upłynęło kilka dni, telefon do Stalowej Woli, że chce się spotkać z
samorządem. Spotkał się, była to kilkugodzinna wymiana zdań,
narada. W wyniku tej wymiany zdań, ustaleń, za 4 dni wróciło
Radomsko do kombinatu Stalowa Wola.
Mówię to dlatego, że czasami o wiele łatwiej było samorządowi z administracją wyższego szczebla podejmować decyzje, bić się a niżeli jak dyrektorowi. Tak więc bardzo często właśnie była ta wzajemna współpraca. Muszę powiedzieć, że przez
lata ta współpraca bardzo dobrze się układała. Dziękuję więc
Państwu za uwagę. Mógłbym jeszcze bardzo dużo na ten temat
mówić, ale po prostu chciałbym zakończyć na tym. Jakby były
jakieś pytania to proszę bardzo.
Ks. prof. Jan Zimny – „To może ku zachęcie innych ja - Panie Profesorze - na początek zadam pytanie. Pan Profesor powiedział, że przeżył 77 lat mieszka w Stalowej Woli, i dzisiaj ma dopiero 83 lata. Ale wiemy, że wciąż jest młodość i w głosie, i w postawie. Chciałbym bardzo podkreślić jeszcze jedną rzecz: żywa i
świeża pamięć. Pan Profesor jest rzeczywiście osobą, która może
jak z rękawa rzucać szczegółami, operować nimi, co nie zawsze
bywa nawet u studentów na egzaminach. Pan Profesor ma pamięć, taką żywą, elastyczną i szczegółową. To tylko pogratulować, ale Panie Profesorze mam konkretne pytanie: otóż przeżywszy pewien okres swojego życia bo jeszcze do 200 lat trochę brakuje, czy Pan Profesor, gdyby miał oczywiście na nowo rozpocząć
swoją drogę życia, realizację jej na nowo, ponownie, to co by Pan
Profesor zmienił? Chodzi mi o to, jaki etap życia był najradośniejszy? Mówimy nie tylko o samej pracy zawodowej”.
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Pan prof. Janusz Pikulski – „W życiu moim najradośniejszy etap był w pracy naukowej. Powiem szczerze największą
satysfakcję dla mnie sprawiała mi praca naukowa w Wyższej
Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli, praca ze studentami, gdy
pisali prace magisterskie, licencjackie. Mam masę znajomych,
człowiek ich poznawał, zwierzali się mi, bo ja z reguły miałem
takie usposobienie i mam, że starałem się zawsze nakłonić do
czegoś dobrego. Jeżeli był przypadek np. na egzaminie, że nic
student nie napisał, to ja wówczas go pytałem: „Co by Pan sobie
dał?”, a on mówi „Dwóję”, a ja mówię „No ja też tak, ale Panu
nie wpiszę, tylko niech Pan we wrześniu przyjdzie do mnie i zda
egzamin na 5”. A muszę powiedzieć, że była grupa, słyszeli tę
rozmowę. Proszę Państwa, lepiej jest takie podejście do tego,
aniżeli by od razu dwóję wstawić. Trzeba po prostu starać się
podać rękę. W wielu sprawach udało mi się pomagać, w sprawach socjalnych, czy innych ponieważ znałem osobiście te problemy. Tak więc był to ciekawy okres, a poza tym w ogóle praca
w Hucie. Ja przeszedłem całą ścieżkę kariery zawodowej począwszy od ekonomisty do w ostatnich latach - tak jak wspomniałem - dyrektora zakładu, czyli poznałem wszystkie szczeble. Ponadto te sprawy socjalne, o których wspomniałem no to
sam z tym miałem do czynienia. Teraz żłobki, przedszkola - to
jest wszystko sprawa miasta, pozmieniało się to wszystko, ale
teraz np. z tego zakładu, który miał 20 tys. mieszkańców powstały spółki. Powstała tzw. prywatna spółka pracownicza
spółka stalownicza, w której skład wchodzi wydział hutniczy i
obie walcownie, walcownia kalibrowa i walcownia blachy. Wybudowana została kuźnia, która produkowała w najlepszym
okresie 50 tys. odkuwek. Była to kuźnia wybudowana przez Japończyków, kupili ją później Amerykanie i głównie te odkuwki
były kierowane na eksport.
Jest jeszcze tak jak powiedziałem zakład budowlany, którą
prowadzą Chińczycy, jest Zakład Produkcji Zbrojeniowej z
udziałem Skarbu Państwa, to nie jest prywatny zakład. Tak więc
mamy praktycznie, nie mówię o tych mniejszych spółkach, zakłady felgi aluminiowe, firma niemiecka. Uważam że bardzo
dobrze zostało w ostatnich latach tutaj zrobione uzbrojenie tere18

nu. Mieliśmy najlepsze uzbrojenie terenu, podobno w Polsce, bo
każdy inwestor, który przychodzi to zwykle pyta się czy jest teren uzbrojony. I te tereny są uzbrojone. Teraz powstało tu szereg
zagranicznych spółek, dlatego, że można było negocjować, bo
był teren uzbrojony i ci ludzie, którzy chcą pracować, to uważam
mogą podjąć pracę. Jak patrzę teraz na skierowania na wolne
miejsca w Urzędzie Pracy, to uważam, że nie ma bezrobocia tylko trzeba chcieć pracować. Uważam, że podstawowym błędem
jest dawanie za darmo pieniędzy, zasiłków itd. Niech coś zrobi
na rzecz społeczeństwa, nawet niech posprząta i za to dopiero
dawać pieniądze. Ale teraz widzę, stoją w kolejkach pod bankiem i czekają na zapomogę. To jest po prostu uczenie nieróbstwa, ja tak uważam – zrób coś, a dostaniesz pieniądze”.
Ks. prof. Jan Zimny – „Święta racja Panie Profesorze, ale
będziemy tutaj dopuszczać do głosu osoby nowo przybyłe. Proszę Państwa, wiem, że nie wszyscy tutaj są ze Stalowej Woli i ze
Stalową hermetycznie związani jak Pan Profesor, poniekąd i ja,
bo ja w tym zakładzie, pochwalę się, też pracowałem. Wprawdzie tylko pół roku bezpośrednio po liceum, i przed wojskiem,
ale miałem przygodę z firmą amerykańską Harwester. Pan Profesor nie wspomniał, ale to jest jedna z największych kooperacji,
która pomogła rozwinąć się zakładowi. Proszę Państwa, jeśli
ktoś ma pytanie to bardzo prosimy, niekoniecznie odnoszące się
do Stalowej Woli, bo może być również w kontekście praworządności”.
Pan prof. Janusz Pikulski – „Jeszcze tylko chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o działalność samorządową, to jest głównie
prowadzona w tych spółkach przez związki zawodowe, a są
związki zawodowe w spółkach „Solidarność”, są również
związki branżowe i te związki po prostu z pracodawcami się
dogadują i teraz np. czytam w prasie zakładowej, że zamierzają
strajkować bo chodzi im, jednemu z wydziałów sprężynowni,
który produkuje sprężyny głównie dla przemysłu kolejowego i
na eksport też duże ilości, chodzi im o wynagrodzenia. Także
tylko taka działalność pozostała w obecnym systemie wolnoryn19

kowym, gdy chodzi o działalność samorządową, to głównie poprzez związki zawodowe. Dziękuję”.
Ks. prof. Jan Zimny – „Panie Profesorze, ale jeszcze jedno
prowokacyjne pytanie muszę zadać. Pewno każdy z nas by sobie
życzył dożyć takich lat chociaż jeszcze piękny odcinek zapewne
przed Panem Profesorem, czego z całego serca życzymy. Oby był
on jeszcze dwa razy większy. Chciałbym w imieniu tu zgromadzonych zapytać, jaką receptę Pan Profesor nam poda, żeby mieć
taką operatywność, taką świeżość intelektualną, umysłu, takie
zaangażowanie? Ja nadmienię, iż Pan Profesor jest wciąż bardzo
aktywny. Nie chcę wymieniać obszarów na jakich Pan Profesor tę
aktywność wyraża, ale mieszkamy w tym samym bloku, po sąsiedzku i wielokrotnie widzę. Powiem wprost, Pan Profesor w tej
aktywności mnie zawstydza. Pan Profesor o godz. 5:00 rano wstaje, ja dopiero o 10:00, ale już pomijam to, chciałbym zapytać skąd
taka aktywność? Czy tylko to geny rodzinne?”
Pan prof. Janusz Pikulski – „To tak powiem. Otóż moja
matka miała 84 lat jak zmarła, szwagrowie mają teraz ok. 90 lat.
Ja w młodym wieku uprawiałem sport, a teraz wyznaję hasło:
„Przez sport do ośrodka zdrowia”, a nie „Sport to zdrowie” bo
mi kręgosłup wysiadł. Grałem w lidze w siatkę i ten kręgosłup
po latach troszkę mi dokucza. Stąd mam takie hasło: „Przez
sport do ośrodka zdrowia”. Sport też mi dużo pomógł. Co daje
sport? Hart ducha, zawziętość. Pamiętam jak jechałem na mistrzostwa Polski wtedy, kiedy jeszcze Sidło, Brzezińska i inni
startowali, to nie było takich warunków jak dzisiaj, że jest odnowa biologiczna. Jechało się ciężarowym samochodem, na materacu się spało i się skakało, biegało. Byłem również mistrzem
województwa w skoku wzwyż, skoku w dal, ale troszkę się teraz
to odbiło na zdrowiu, bowiem odmawia posłuszeństwa kręgosłup. Uważam, że najważniejsze jest po prostu nie przestawać
być aktywnym. Miałem kilku kolegów, z którymi skończyłem
pierwszy stopień studiów, no to oni sobie dziś leżą, kładą się i
leżą na tapczanie i przewracają się z boku na bok. Trzeba chodzić. Ja nie mogę szybko chodzić, ale zawsze sobie wyznaczam
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pewną trasę, jak jest niepogoda to chodzę po schodach. Dobrze,
że Ksiądz profesor tego nie słyszy i nie widzi, ale chodzę po
schodach na tej klatce bo uważam, że ruch i jeszcze raz ruch jest
wskazany. Nikt mi już kręgosłupa nie naprawi, bo mi już nawet
znajomi mówili, że ingerencja w kręgosłup to może być poprawa, albo może być wózek. Tak więc przede wszystkim aktywność, również aktywność zawodowa. Ja w tej chwili nie wykładam na uczelni, no bo już mam taką sytuację w domu, że mam
nieuleczalnie chorą żonę, musze się nią opiekować, ale egzystuję
tam, spotykamy się, staram się żyć tym życiem uczelnianym,
pomagać jak jest potrzeba”.
Ks. prof. Jan Zimny – „Ja wiem, że nie ma tygodnia bez
obecności Pana Profesora na uczelni, to po pierwsze, a po drugie
mamy - Panie Profesorze - coś wspólnego, pochwalimy się. Pan
Profesor prowadzi samochód i ja prowadzę samochód, ale ja
jeżdżę 160km/h i Pan Profesor 160km/h, a jest pewna różnica
wieku. Tego zazdrościmy, samochodzikiem zawsze każdego
dnia Pan Profesor porusza się, oczywiście oprócz spacerów”.
Pan prof. Janusz Pikulski – „Bo muszę robić zakupy domowe, ja robię, a opiekunka się zajmuje żoną, która w ogóle nie
wstaje, taka jest sytuacja, takie jest życie, tak się ułożyło. Ale
miałem wspaniałą osobę, teraz wszystko rozumie, nie może
mówić, nie może chodzić, tak się los pokierował, ale trzeba jakoś
jak najdłużej to ciągnąć żeby być razem, bo to jest najważniejsze.
Także tyle słów na dzień dzisiejszy”.
Ks. prof. Jan Zimny – „Panie Profesorze jesteśmy w tym
budynku, gdzie jest wciąż cząstka życia Pana Profesora”.
Pan prof. Janusz Pikulski – „Tak jest, zgadza się. Tu była
stołówka, tu chodziłem na zabawy. Tutaj, gdzie akademiki są
były hotele robotnicze, a tu była stołówka budowana przez Hutę, później Huta przekazała to KUL-owi”.
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Ks. prof. Jan Zimny – „Dlatego na ręce Pana Profesora, jako spadkobiercy, bo tak jak powiedziałem, jest wielka cząstka
życia, pracy, zaangażowania Pana Profesora, z którego to dobra
korzystają studenci, my wszyscy korzystamy, nawet i te konferencje możemy tez organizować. Bardzo dziękujemy. Pierwsze
spotkanie i nie ostatnie. Proszę nam złożyć deklarację, że Pan
Profesor będzie na każdej konferencji organizowanej przez nas”.
Pan prof. Janusz Pikulski – „Będę na pewno na konferencji
w związku z Węgrami, bo z Cseplem miałem do czynienia osobiście, bardzo miło to wspominam”.
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Ks. Jan Zimny

PRAWO MORALNE WARUNKIEM SZCZĘŚCIA CZŁOWIEKA
Wstęp
Życie we wspólnocie ludzkiej, ze względu na dobro
wspólne, wymaga uporządkowania. To uporządkowanie urzeczywistnia się przez tworzenie praw, nakazów i zakazów, które
mają na celu pomóc człowiekowi we wspólnym życiu. Dobrym
przykładem takiego uporządkowania są przepisy ruchu drogowego, bez których poruszanie się po ulicach i szosach byłoby
praktycznie niemożliwe. Kodeks drogowy zawiera przepisy,
tworzone przez ludzi i dla ludzi. Istnieje jednak prawo, którego
człowiek tworzyć ani zmieniać nie może, powinien je natomiast
poznawać i wprowadzać w życie.
Prawo moralne jest dziełem Mądrości Bożej. Można je określić, w sensie biblijnym, jako ojcowskie pouczenie, pedagogię Bożą.
Wyznacza ono człowiekowi drogi, zasady postępowania, które
prowadzą do obiecanego szczęścia; zakazuje dróg do zła, które
odwraca od Boga i Jego miłości. Jest stałe w swoich przykazaniach i
zarazem godne miłości w swoich obietnicach. Pan Bóg jako Stwórca wie doskonale, co jest dla człowieka dobre, a co złe i tą wiedzą
podzielił się z człowiekiem, dając mu prawo moralne. Jest ono
„dziełem Mądrości Bożej. Można je określić, w sensie biblijnym,
jako ojcowskie pouczenie, pedagogię Bożą. Wyznacza ono człowiekowi drogi, zasady postępowania, które prowadzą do obiecanego szczęścia” (KKK 1950). Jednocześnie prawo moralne zakazuje
dróg, które prowadzą do zła, odwracają od Boga i Jego miłości
(por. KKK 1950), a przez to prowadzą do utraty szczęścia, do którego człowiek jest przeznaczony.
„Prawo jest normą postępowania ogłoszoną przez kompetentną władzę ze względu na dobro wspólne” (KKK 1951). Prawa stanowione przez człowieka muszą jednak podlegać prawu
moralnemu. Istoty nierozumne obdarzył Pan Bóg prawami instynktu, który pozwala im istnieć i spełniać przewidziane przez
Boga plany. Człowiek jest jedyną istotą żywą, która może szczy23

cić się tym, iż otrzymała od Pana Boga prawo moralne, a obdarzona rozumem, może je rozeznawać i korzystając z niego, kierować się nim w sposób wolny w swoim postępowaniu (por.
KKK 1951).
1. Prawo moralne nadane człowiekowi
Wolność człowieka jest ukierunkowana przez samego Boskiego Stwórcę człowieka jako mężczyzny i jako kobiety na Boskie prawo moralne, wpisane w ludzkie „serce”: „Macie pilnie
zachować przykazania, polecenia i ustawy, które dał wam PAN,
wasz Bóg. Czyń to, co jest słuszne i dobre w oczach PANA, aby
ci się dobrze powodziło”. I dodał Pan Bóg: „Niech słowa, które
ci dziś przekazuję, trwają w twoim sercu”, czyli w sumieniu
każdego człowieka, któremu Bóg Objawiony jako Stwórca zawierzył prawa Dekalogu. Także inne „ustawy i przykazania,
które daję tobie, twoim dzieciom i wnukom, po wszystkie dni
twego życia, abyś mógł długo żyć”, są podarowane naszemu
sumieniu, aby nie było ono puste lub zdezorientowane i zagubione na drodze ku wieczności, lecz wprost przeciwnie, aby miało światło prawego ładu. Stąd naturalna jest postawa prawości
ludzkiej, która wyznaje na kartach Pisma św. w odpowiedzi na
dar Boskiego prawa: „Nasza prawość będzie więc polegała na
tym, że będziemy pilnie przestrzegać tych wszystkich przykazań
PANA, naszego Boga, tak jak nakazał”, bo tylko postawa prawości jako podstawy sprawiedliwości prowadzi do Boga i do człowieka oraz do spełnienia się każdego jako osoby ludzkiej, o
czym pisze Norwid: „Bo wolność?… jest to celem przetrawienie
Doczesnej formy. Oto wyzwolenie!… Więc po co cel mój, Boga,
mi zakrywa? A Bóg mój – żywot jest i zmartwychwstanie, I to
jest wszystek cel, choć przez konanie”.
Prawo jest normą postępowania ogłoszoną przez kompetentną władzę ze względu na dobro wspólne. Prawo moralne
zakłada między stworzeniami rozumny porządek, który ustanowił Stwórca swoją mocą, mądrością i dobrocią dla ich dobra i
ze względu na ich cel. Każde prawo znajduje w prawie wiecznym swoją pierwszą i ostateczną prawdę. Prawo jest ogłaszane i
ustanawiane przez rozum jako uczestnictwo w Opatrzności Bo24

ga żywego, Stwórcy i Odkupiciela wszystkich. To rozporządzenie rozumu nazywane jest właśnie prawem
Prawo moralne jest dostępne poznaniu człowieka w różnych formach. Znajdujemy je w prawie wiecznym, będącym w
Bogu źródłem wszelkich praw. Badając naturę człowieka odkrywamy je w tak zwanym prawie naturalnym, które głosi chociażby podstawową zasadę moralną, że dobro należy czynić, a
zło odrzucać. Wyraźnie sformułowane prawo moralne znajdujemy w Prawie objawionym w Starym Testamencie, na przykład
w Dziesięciu Przykazaniach Boskich (Dekalogu). Przede wszystkim prawo moralne otrzymujemy w Nowym Prawie, Prawie
ewangelicznym (por. KKK 1952), które przez Jezusa Chrystusa i
Apostołów wyjaśnia, poucza i nakazuje jak żyć, by osiągnąć wytyczony przez Boga cel. Prawo moralne znajduje swą pełnię i
jedność w Chrystusie. To osoba Jezusa Chrystusa jest drogą do
doskonałości: On przecież powiedział o sobie „Ja jestem Drogą i
prawdą, i życiem” (J 14,6). Jego nauka, szczególnie przykazanie
miłości Boga ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego, jest dla człowieka największym zobowiązaniem i prawem
moralnym (por. KKK 1953). Prawo moralne znajdujemy wreszcie w prawach kościelnych i cywilnych (por. KKK 1952). Prawo
moralne, jako prawo Boże, nie może podlegać głosowaniom czy
decyzjom jakichkolwiek parlamentów. Sprawiedliwe prawo
ludzkie można zbudować tylko na fundamencie Bożego prawa
moralnego. Ludzkie ustawy, jeśli byłyby sprzeczne z moralnym
prawem Bożym, są co najwyżej zalegalizowanym bezprawiem i
nie mogą obowiązywać. Życie człowieka według takich ustaw
stałoby się pasmem nieszczęść.
Pokolenie żyjących bez prawa zmarnieje, wyrażają przekonanie o konieczności zachowywania prawa dla zachowania życia. Odnosiły się do narodu wybranego, który miał prawo i proroków z nakazu i pouczenia Bożego. Religijność i moralność Starego Testamentu wyraża się w okazywaniu wierności prawu
objawionemu przez Boga i przekazywanemu w ciągłej i żywej
tradycji (Tora). Prawo to regulowało całe życie moralne narodu
wybranego. Prawo moralne wiąże się z życiem i nauczaniem
Jezusa. Nie tylko sam je zachowywał, ale uczył, że zachowanie
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prawa moralnego jest warunkiem osiągnięcia życia wiecznego
(por. Mk 17-20; Łk 18,18-21). Zapewnił, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni (Mt
5,18). Jednakże Nowy Testament – zwłaszcza w nauczaniu św.
Pawła – wniósł nowe rozumienie tegoż prawa. Apostoł Narodów głosił bowiem konieczność kierowania się prawem ducha,
wiary i łaski (por. Rz 9-10). Podkreślił także znaczenie treści
prawa wypisanej w sercach (Rz 2,15), a więc prawa naturalnego.
Wczesne chrześcijaństwo stanęło wobec konieczności włączenia w zakres refleksji teologiczno-moralnej starożytnej myśli
etycznej, zwłaszcza etyki stoickiej, która ubogaciła myśl moralną
filozoficznym aparatem pojęciowym. W ramach zaś własnej refleksji teologicznej na temat danych Objawienia, której wyrazem
są znane teksty patrystyczne, doszukiwano się sensu moralnego,
obok sensu literalnego, dogmatycznego i pastoralnokatechetycznego (anagogicznego). Do tej syntezy teologicznofilozoficznej wniosła swój swoisty wkład dominująca w świecie
rzymskim kultura prawna, która spowodowała na długie stulecia przewagę legalizmu moralnego. Jego wyrazem w epoce nowożytnej są charakterystyczne traktaty de iustitia et iure, zawierające wykład całości teologii moralnej oraz w jej ramach problematyki prawa moralnego traktowanego w trzech rodzajach: jako
prawo wieczne, naturalne i pozytywne (stanowione). Legalizm
ten został przezwyciężony na dobre dopiero w biblijnie i personalistycznie zorientowanej teologii okresu Soboru Watykańskiego II. Dowartościowała ona znaczenie w życiu chrześcijańskim
biblijnej koncepcji „nowego prawa” wiary i łaski.
2. Problematyka prawa moralnego w myśli i nauczaniu
Jana Pawła II
Najobszerniejszy wykład papieża-Polaka na temat
koncepcji prawa moralnego został zawarty w encyklice Veritatis
splendor. Jest on mocno powiązany z problemem prawdy i
wolności człowieka powołanego przez Boga do świętości.
Chodzi o odpowiedź na pytanie, co to jest wolność i co łączy ją z
prawdą zawartą w Bożym prawie. Bóg wzywa człowieka:
Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz (Kpł 19,2).
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Dzięki temu wezwaniu życie moralne jawi się jako właściwa
odpowiedź na bezinteresowne działania, które miłość Boża
wielokrotnie podejmuje wobec człowieka. Jest odpowiedzią
miłości, zgodną z formułą najważniejszego przykazania zawartą
w Księdze Powtórzonego Prawa: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym
Bogiem – Panem jedynym [...]. Niech pozostaną w twym sercu te
słowa, które ja ci dziś nakazuję. W rozmowie z młodzieńcem, na
jego zapytanie, co ma czynić, aby wejść do Królestwa
niebieskiego, Jezus odpowiada: Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj
przykazania (Mt 19,17). Stwierdza w ten sposób istnienie ścisłej
więzi między życiem wiecznym a przestrzeganiem Bożych
przykazań: to właśnie przykazania wskazują człowiekowi drogę
życia i prowadzą do niego.
Przykazania te, czyli prawo moralne, nie eliminują ani nie
ograniczają wolności człowieka, chociaż władza decydowania o
dobru i złu nie należy do niego, ale wyłącznie do Boga. Nie mają
racji te doktryny, które przyznają poszczególnym jednostkom
lub grupom społecznym prawo decydowania o tym, co jest
dobre, a co złe: według nich ludzka wolność może „stwarzać
wartości” i cieszy się pierwszeństwem przed prawdą do tego
stopnia, że sama prawda uznana jest za jeden z wytworów
wolności. Tymczasem człowiekowi przysługuje prawo do
wolności jedynie w granicach prawdy, której szukanie jest
poważnym obowiązkiem moralnym. To właśnie pozwoli na
uniknięcie kryzysu wokół zagadnienia prawdy. Konsekwencją
tego kryzysu jest takie akcentowanie wolności, że czyni się z niej
absolut, który ma być źródłem wartości. W rezultacie prowadzi
to także do błędnej koncepcji autonomii indywidualnego
sumienia, któremu przyznaje się prerogatywy najwyższej
instancji osądu moralnego, która kategorycznie i nieomylnie
decyduje o tym, co jest dobre, a co złe [...]. Wskutek tego zanikł
jednak nieodzowny wymóg prawdy, ustępując miejsca
kryterium szczerości, autentyczności, „zgody z samym sobą”, co
doprowadziło do skrajnie subiektywistycznej interpretacji osądu
moralnego.
Przysługująca człowiekowi prawdziwa autonomia nie
oznacza bynajmniej odrzucenia, ale właśnie przyjęcie prawa
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moralnego, Bożego przykazania. Posłuszeństwo Bogu i Jego
prawu nie ma charakteru heteronomicznego. Można raczej
mówić o teonomii lub też o teonomii uczestniczącej, ponieważ
dobrowolne posłuszeństwo człowieka prawu Bożemu implikuje
faktyczny udział rozumu i woli człowieka w Bożej mądrości i
opatrzności. Ukształtowana na wzór wolności Bożej, wolność
człowieka nie zostaje zniesiona przez jego posłuszeństwo
Bożemu prawu. Wprost przeciwnie: jedynie dzięki temu
posłuszeństwu trwa w prawdzie i w pełni odpowiada ludzkiej
godności.
Mówiąc na temat prawa Bożego – jako najwyższej normy
moralnej – Jan Paweł II odwołuje się do wypowiedzi Soboru
Watykańskiego II; nauczał on: Najwyższą normą ludzkiego
życia jest samo prawo Boże, wieczne, obiektywne i uniwersalne,
którym Bóg wedle planu mądrości i miłości swojej, porządkuje,
kieruje i rządzi całym światem i losami wspólnoty ludzkiej. Tego
to prawa uczestnikiem czyni człowieka Bóg, aby za miłosiernym
zrządzeniem Bożej Opatrzności mógł on coraz lepiej poznawać
niezmienną prawdę. Prawo to występuje w kategoriach
rozumianych według tradycji teologicznej, a mianowicie w
postaci prawa wiecznego, prawa naturalnego oraz w głosie
sumienia, stanowiącego bezpośrednią normę moralności, a jego
rozstrzygnięcia mają charakter imperatywny. Omawiając prawo
wieczne, Jan Paweł II odwołuje się do klasycznej nauki na temat
prawa: Kościół powoływał się często na tomistyczną doktrynę
prawa naturalnego, włączając je do swego nauczania moralnego.
Czyni to także Sobór Watykański II, który odsyła do klasycznej
nauki o odwiecznym prawie Bożym, powołując się na św.
Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. Pierwszy z nich prawo
wieczne określa jako „rozum czy wolę Bożą, która nakazuje
zachować porządek naturalny i zabrania go naruszać”; drugi
natomiast utożsamia je z „zasadą Boskiej mądrości, która
wszystko porusza ku właściwemu celowi”. W ramach
opatrzności Bóg – kierując się miłością – troszczy się o całe
stworzenie w najbardziej dosłownym i fundamentalnym
znaczeniu (por. Mdr 7,22; 8,11): O ludzi jednak Bóg dba [...] nie „od
zewnątrz”, poprzez prawa natury fizycznej, ale „od wewnątrz”, za
28

pośrednictwem rozumu, który poznając dzięki przyrodzonemu światłu
odwieczne prawo Boże, jest w stanie wskazać człowiekowi właściwy
kierunek wolnego działania.
To rozpoznanie prawa wiecznego prowadzi do pojęcia
prawa naturalnego. Jan Paweł II za św. Tomaszem rozumie je
jako udział rozumnego stworzenia w odwiecznym prawie. Jego
interpretację podał zaś za papieżem Leonem XIII, który w
encyklice „Libertas praestantissimum” (1888) zawarł − jako
pierwszy − wykład tomistycznej doktryny tego prawa.
Podsumowując swoje wywody, Leon XIII pisał: Wynika stąd, że
prawo naturalne jest „samym prawem odwiecznym”, które zostało
wpisane w naturę istot obdarzonych rozumem i skłania je ku
„właściwemu działaniu i celowi”; jest ono odwiecznym zamysłem
samego Stwórcy i Rządcy wszechświata. Dzięki takiemu
pojmowaniu istoty prawa naturalnego przysługują mu
przymioty powszechności i niezmienności. Jako wpisane w
rozumną naturę osoby, obowiązuje ono każdą istotę obdarzoną
rozumem, żyjącą w różnych epokach historycznych. Zarazem
jednak ta uniwersalność nie ignoruje odrębności poszczególnych
istot ludzkich, nie przeczy jedyności i niepowtarzalności każdej
osoby. Właściwe pojmowanie istoty prawa naturalnego pozwala
uniknąć sprzeczności między naturą wspólną wszystkim
ludziom – którą jest sama osoba jako jedność duszy i ciała – a
wolnością rozumianą w ramach określonej kultury. Ponieważ to
właśnie ludzka natura: to ona jest miarą kultury i to dzięki niej
człowiek nie staje się więźniem żadnej ze swych kultur, ale
umacnia swoją osobową godność, żyjąc zgodnie z głęboką
prawdą swojego bytu.
Odnośnie zaś do prawa moralnego pozytywnego, Bożego i
ludzkiego, Jan Paweł II podkreśla, że jego twórcą jest ten sam
jedyny Bóg, i że prawa te przeznaczone są dla człowieka. Różne
sposoby sprawowania przez Boga w dziejach pieczy nad
światem i człowiekiem nie tylko nie wykluczają się nawzajem,
ale przeciwnie – wspomagają się i przenikają. Ich wspólnym
źródłem i celem jest odwieczny zamysł, pełen mądrości i miłości,
na mocy którego Bóg przeznacza ludzi, by się stali na wzór obrazu
Jego Syna (Rz 8,29). W swoim wykładzie na temat prawa
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moralnego Jan Paweł II nie pomija także nauki o „nowym
prawie”, które stanowi „wypełnienie” prawa Bożego w Jezusie
Chrystusie i w Jego Duchu: jest to "prawo „wewnętrzne” (por. Jr
31,31-33), napisane nie atramentem, lecz duchem Boga żywego; nie na
kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc; prawo
doskonałości i wolności (por. 2 Kor 3,17); „prawo Ducha, które daje
życie w Chrystusie Jezusie” (Rz 8,2) (tamże).
Więź pomiędzy wolnością człowieka a prawem Bożym ma
swoją żywą siedzibę w „sercu” osoby, czyli w sumieniu. Jan
Paweł II powołuje się na Sobór Watykański II, który naucza, że
człowiek w głębi sumienia odkrywa prawo, winien mu być
posłuszny, wzywa go ono do miłowania i czynienia dobra, a
unikania zła. Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane
przez Boga prawo, wobec którego posłuszeństwo stanowi o jego
godności i według którego będzie sądzony. Papież przestrzega
przed przypisywaniem sumieniu charakteru „kreatywnego” i
przed przyjmowaniem podwójnego statusu prawdy moralnej,
czyli rozróżnianiem prawdy na płaszczyźnie doktrynalnej i
egzystencjalnej. Tezy te podważają samą tożsamość sumienia w
jego relacji do wolności człowieka i prawa Bożego. Sumienie jest
bowiem jedynie świadkiem wierności lub niewierności
człowieka prawu, a to znaczy − jego istotnej prawości lub
nieprawości moralnej. Źródłem godności sumienia jest zawsze
prawda. Sprzeciwia się ono tej godności, gdy jest błędne z winy
człowieka: gdy człowiek niewiele dba o poszukiwanie prawdy i
dobra, a sumienie z nawyku do grzechu powoli ulega niemal
zaślepieniu <Konstytucja duszpasterska o Kościele..., 16</ref>. Stąd
konieczne jest w życiu człowieka ustawiczne poszukiwanie
prawdy i dobra. Wyraża się to w podjęciu wezwania do
ustawicznej formacji sumienia, tak by stało się ono przedmiotem
nieustannego nawracania ku prawdzie i dobru.
Problematyka prawa moralnego rozumianego zwłaszcza
jako prawa człowieka została omówiona przez Jana Pawła II w
encyklice Centesimus annus. Natomiast w encyklice Veritatis
splendor Papież wskazał na to, że moralność stanowi podstawę
życia społecznego i politycznego, ponieważ najwyższe Dobro i
dobro moralne spotykają się w prawdzie: w prawdzie Boga
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Stwórcy i Odkupiciela oraz w prawdzie człowieka przez Niego
stworzonego i odkupionego. Jest to program nowej
ewangelizacji, zmierzającej do rozbudzenia i umocnienia wiary,
która działa przez miłość.
3. Czy dziś istnieje potrzeba prawa moralnego?
Nie da się ukryć, że w potocznym odbiorze każde prawo
oraz normy stwarzają wrażenie ograniczenia. Tacy już jesteśmy,
że nie lubimy ograniczeń, nawet jeśli spełniają rolę zbawienną
dla życia jednostki i społeczności. Stąd niemal w każdej epoce
dziejów spotykamy się z próbami kwestionowania czy wręcz
odrzucania prawa moralnego, szczególnie tego, które nazywamy
prawem Bożym objawionym. Można śmiało powiedzieć, że żyjemy dziś w epoce zakwestionowania czy nawet odrzucenia
norm moralnych. Wielu ludziom wydaje się, że prawo moralne
ogłoszone na Synaju jest przestarzałe i anachroniczne, a wynalazkiem mającym rzekomo uszczęśliwić czy wyzwolić współczesnych ludzi jest niemal całkowite odrzucenie norm moralnych.
Kiedy jednak uważniej przyjrzymy się rezultatom odrzucenia objawionych norm moralnych, przekonujemy się, że pokusa „wolności” od prawa moralnego przynosi człowiekowi, zamiast wolności, zniewolenie i niebezpiecznie narastające zjawisko wszelkich form uzależnienia i tragedii w życiu osobistym
oraz w życiu narodów. Ostatnio dał temu wyraz filozof religii,
profesor Zbigniew Mikołejko, człowiek niewierzący, mówiąc:
„Dramat naszej cywilizacji polega na tym, że jest ona pozbawiona wymagań, bez progów, a przecież w życiu są one potrzebne.
Gdzieś to zgubiliśmy. Niestety, moje ukochane lata 60., których
jestem dzieckiem, mają obecnie takie konsekwencje. Wyniesiony
stamtąd sposób na zbudowanie wolności polegał na tym, żeby
osiągnąć nie wolność polityczną, bo takiej nie mogliśmy mieć,
ale wolność zachowań. A teraz to się rozhasało ponad miarę,
prowadząc do zła”.
Tak jak potrzebne jest stopniowe wtajemniczenie w prawdy wiary, tak potrzebne jest wprowadzenie w zasady życia moralnego. Nie chodzi tu jednak o zwykłe zapamiętanie reguł moralnych, ale o inicjację w treść prawa moralnego, która najowoc31

niej dokonuje się na początku przez doświadczenie udziału w
życiu wspólnoty rodzinnej, a następnie przez doświadczenie
świadectwa życia moralnego wspólnot wierzących i szerszych
kręgów społeczeństwa.
W imię źle pojętej demokracji rezygnuje się dziś z norm
etycznych w życiu publicznym, a konsumistyczna wizja życia
oraz sekularyzacja przynoszą relatywizm etyczny w życiu prywatnym jednostek. Wtedy wszystko wolno i wszystko jest
względne, bo nie ma żadnych stałych norm i podstaw życia osobistego oraz społecznego. Źle pojęta wolność rodzi pokusę odrzucenia prawa moralnego, które – jak się wydaje wielu współczesnym – odbiera człowiekowi resztę wolności i niezależności
wewnętrznej. Człowiekowi wydaje się, że będąc wolnym od jakiejkolwiek zależności i kontroli, może osiągnąć pełnię rozwoju
osobowego oraz szczęście w życiu osobistym i społecznym.
Tak jak wtedy na pustyni i dziś jawi się przed współczesnym człowiekiem pokusa odrzucenia Dekalogu jako prawa danego od Boga, bo to podobno tablice już mocno zmurszałe, naznaczone patyną wieków i nieprzystające do współczesnego życia. Taka filozofia zwodzi nie tylko ludzi młodych, także i dorosłych. Znaczenie Dekalogu w życiu człowieka przypomniał św.
Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 roku.
Podkreślał, że naród potrzebuje nie tylko polityków, ekonomistów, inżynierów, ale potrzebuje też wychowawców na szarą
codzienność. Takich, którzy będą z nim nie tylko w chwilach
powodzenia, ale i w chwilach cierpienia czy buntu.
O taki ład, w którym sam Bóg przenika Polskę aż po jej
istotę, chodzi zarówno w naszym Narodzie i Ojczyźnie, w Państwie i Kościele św., tzn. w całej Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja RP zdolna jest jedynie regulować porządek doczesny
Polski, a więc tylko pewien wymiar prawa ze względu na to, iż
ponad naszą Konstytucją stoją: prawo naturalnie i Boskie, do
których zresztą nawiązuje nasza Ustawa Zasadnicza w swojej
Preambule, co jednak wymaga doprecyzowania w nowym projekcie, jak zresztą też uznanie wyższości naszej Konstytucji ponad regulacjami prawa międzynarodowego: „Niech niewolniki
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nie będziem ludzkiemi, Bo wolność tam jest, gdzie Duch Pański
czuwa” (C.K. Norwid).
Zakończenie
W każde sumienie ludzkie Bóg w Trójcy Świętej Jedyny i
wiecznie istniejący wprowadził swoje prawo moralne, aby człowiek miał prawe narzędzie do formowania swojej wolności.
Święty Jan Paweł II w swojej przenikliwej duchowości dostrzegł
poważny problem w historii ludzkiego rozumu, który relatywizując prawdę o obiektywnym, powszechnym i absolutnie wiążącym w sumieniu każdego Boskim prawem moralnym faktycznie
relatywizuje też samo sumienie, a poprzez to realne istnienie
całego człowieka. Oderwać zatem ludzkie sumienie od ładu Bożego oznacza nie tylko zdezorientowanie prawno-moralne osoby
ludzkiej, lecz co więcej, wprowadzenie jej na drogę zniewolenia,
ponieważ łamanie prawa jest łamaniem sumień, co prowadzi do
zniewolenia.
Streszczenie
Czy dorosły człowiek XXI wieku może przyjąć i uznać system moralny za swój i czy potrafi go powiązać z obowiązującym
prawem? Rozważając, czym jest prawo, musimy się zastanowić
co to jest moralność. Niektóre słowniki podają, że moralność to
ogół ocen i norm moralnych przyjętych w danej epoce i zbiorowości społecznej lub konkretny ich system. W znaczeniu wartościującym zgodność działań ludzkich z prawdą i dobrem osób;
w znaczeniu opisowym: zespół uznanych norm, ocen i wzorców
postępowania; różne szkoły filozoficzne akcentują niezmienność
głównych zasad moralności, bądź ich zależność od epoki i środowiska. Prawo naturalne moralne ma przede wszystkim odniesienie do dobra, i to do takich podstawowych dóbr, które każdy
człowiek dysponujący normalnym używaniem rozumu, jest w
stanie rozpoznać. Posiadanie prawa moralnego – pozwala nam
rozróżnić który czyn jest dobry, a który zły, ale nie nakazuje nam
dokonać wyboru dlatego jest o tyle zła.
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Summary
Is an adult twenty-first century can accept and recognize
the moral system for her, and whether it is able to associate with
the law? Considering what the law is, we have to think about
what is morality. Some dictionaries say that morality is generally
evaluations and moral norms accepted in the era of social and
community or their particular system. As evaluative compliance
of human truth and goodness of people; in a descriptive: a team
of recognized standards, assessments and pattern-COW proceedings; Various schools of thought emphasize the immutability of the major's sad morality, or their dependence on age and
environment. Natural moral law is primarily a reference to the
good, and it is to such basic goods that every human Featuring
the normal use of reason, is able to recognize. Having a moral
law - allows us to distinguish which action is good and which is
bad, but does not oblige us to make a choice because there is so
much evil.
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Dawid Chaba

ROLA ZASADY PRAWORZĄDNOŚCI W POLSKIM PRAWIE
ADMINISTRACYJNYM
Wprowadzenie
Regulowanie różnorodnych zagadnień i kwestii prawnych
bardzo często odbywa się za pomocą określonych zasad. Odgrywają one niezwykle ważną rolę w systemie prawa, bowiem
za ich pośrednictwem możliwe staje się dokładne ustalanie np.
tego, jaki jest zakres funkcjonowania czy kompetencji organów
publicznych oraz w jaki sposób mają one realizować zadania
nałożone na nie przez odpowiednie akty prawne, by było to całkowicie zgodne z interesem publicznym
W ten sposób należy podkreślić, że zasady prawne dotyczą
najbardziej istotnych aspektów związanych z funkcjonowaniem
państwa i w wielu kwestiach odnoszą się do wszystkich obywateli. Warto bowiem zauważyć, że np. działalność organów publicznych wydatnie wpływa na każdą jednostkę, co uwidacznia
się w szczególności w wykonywaniu przez nie zadań publicznych, w tym tych odnoszących się przykładowo do pomocy społecznej, edukacji, kultury, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
Co ważne, zagadnienia dotyczące zasad prawa, jak zauważył P.A. Tusiński, należą do „kluczowych kwestii” rozważanych
w ramach teorii prawa oraz niektórych nauk szczegółowych
prawa, w tym w szczególności prawa administracyjnego, jak
również w odniesieniu do filozofii1. Stąd podejmowanie tych
kwestii jest jak najbardziej zasadne i potrzebne, bowiem pozwala
na przybliżanie zagadnień wpływających w wydatny sposób na
cały ustrój państwa.

P.A. Tusiński, Zasady ustrojowego prawa administracyjnego, [w:] Ustrojowe
prawo administracyjne, red. L. Bielecki, P. Ruczkowski, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2011, s. 13.
1
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Jedną z najważniejszych zasad, które są stosowane w ramach polskiego prawa administracyjnego, jest zasada praworządności. W artykule podjęto i omówiono zagadnienia dotyczące roli, jaką odgrywa ona w ramach tego prawa, przy czy uwaga
została zwrócona m.in. na kwestiach dotyczących jej znaczenia
przy prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz wydawaniu decyzji przez organy administracji publicznej.
Żeby możliwe było dokładne scharakteryzowanie przedmiotowych kwestii konieczne było omówienie również innych
aspektów odnoszących się do zasady praworządności. W ten
sposób opisane zostały zagadnienia dotyczące istoty tego, czym
są zasady prawa administracyjnego i jakie są ich cechy charakterystyczne, jak również podstaw prawnych, treści i elementów
zasady praworządności.
1. Zasady prawa administracyjnego
Jedną z definicji zasad prawa administracyjnego podali L.
Żukowskiego i R. Sawuła, którzy stwierdzili, że są to „obowiązujące normy prawa pozytywnego, od których należy konsekwentnie odróżniać wszelkie inne reguły nie będące takimi
normami, [przy czym] zasadami prawa będą tylko normy wypowiedziane wprost w przepisach lub dające się wyinterpretować przy pomocy prostych reguł wykładni językowej”2.
Z kolei P.A. Tusiński zaznaczył, że zasady prawa mogą być
rozpatrywane w ramach dwóch podstawowych kontekstów
znaczeniowych, a więc jako zasady mające charakter opisowy
oraz dyrektywalny. Te pierwsze dotyczą wszelkich wzorców,
które wyznaczają pewne ogólne sposoby dotyczące rozstrzygnięcia określonych kwestii i które są wyróżniane z określonych
punktów widzenia. Takie rozumienie istoty tego, czym są zasady prawa, wynika przede wszystkim z nauki o prawie. Z kolei w
kontekście dyrektywalnym zasady prawa są uważane za pewne
wypowiedzi, które mają charakter prawnie wiążący i które posiadają z różnych względów szczególną doniosłość w ramach

L. Żukowski, R. Sawuła, Postępowanie administracyjne, Wyższa Szkoła
Prawa i Administracji, Przemyśl – Rzeszów 2012, s. 67.
2
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stosowania przepisów prawa3. Dla rozważań podjętych w prezentowanej pracy ważne znaczenie ma ujmowanie zasad prawa
w obu kontekstach znaczeniowych.
W momencie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów znajdujących się w ustawie z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego4, w ramach tematyki dotyczącej zasad prawa zaczęto posługiwać się terminami „zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego”5,
„zasady ustrojowego prawa administracyjnego”6, „zasady ogólne prawa administracyjnego”7 czy po prostu „zasady prawa
administracyjnego”8. Jedna z pierwszych definicji odnoszących
się do tych zasad została sformułowana w 1961 r. przez S. Rozmaryna i pomimo upływu czasu to właśnie ona jest najczęściej
cytowana i przytaczana przez innych autorów. Warto zatem ją
tutaj przywołać, autor uznał, że zasady ogólne prawa administracyjnego to „przepisy wyjęte niejako przed nawias, a więc
wspólne dla całości postępowania administracyjnego. Są to zasady, które mają:
a) obowiązywać we wszystkich stadiach postępowania,
b) stanowić wiążącą wytyczną dla stosowania wszystkich
przepisów kodeksu. […] Znajdują one z reguły »współzastosowanie« wraz z każdym przepisem kodeksu – […] ilekroć organy
administracji w jakimkolwiek stadium postępowania stosują
przepisy kodeksu, powinny »współstosować« te zasady ogólne”9.
Zasady prawa administracyjnego to reguły mające charakter normatywny, czyli takie, które są prawnie wiążące. Przy tym
obowiązują podczas wszystkich etapów postępowania adminiP.A. Tusiński, Zasady..., op. cit., s. 15.
Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 (dalej: kpa).
5 S. Kluczewski, Stosowanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu przed organem współdziałającym, „Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i Praktyka” 2008, R. VII/VIII, s. 41.
6 P.A. Tusiński, Zasady..., op. cit., s. 13.
7 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 129.
8 E. Olejniczak-Szałowska, Pojęcie, cechy i typologia zasad prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 112.
9 Cyt. za: S. Kluczewski, Stosowanie..., op. cit., s. 42.
3
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stracyjnego i mogą być stosowane razem z każdym innym przepisem zawartym w kpa. Można je podzielić na dwa typy. Pierwszy dotyczy tych norm, które są wysłowione w podstawowym
tekście prawnym odnoszącym się do zasad prawa, za który
uważa się kpa. Zasady prawa są ponadto odnoszone do wszelkich wniosków, które są formułowane na podstawie analizy
obowiązujących przepisów. W ten sposób ten drugi typ obejmuje wszelkie zasady, które nie są bezpośrednio formułowane
przez ustawodawcę, ale które powstają na drodze wykładni
doktrynalnej bądź już podczas stosowania prawa, a więc np. w
ramach orzecznictwa sądowego10.
Zasady ogólne prawa administracyjnego są zawarte przede
wszystkim w kpa, jak również w szeregu innych ustaw, które
składają się na prawo administracyjne. Co ważne, przepisy znajdujące się w innych ustawach niż kpa mają zastosowanie tylko
w ściśle określonych sytuacjach, a więc w tych sprawach z zakresu postępowania administracyjnego, do których się te przepisy odnoszą. W ten sposób nie można ich traktować jako zasad
dotyczących całego prawa administracyjnego, ale jako te, które
odnoszą się do konkretnych sytuacji. Nie dotyczy to jedynie zasad opisanych w kpa, jak również w Konstytucji RP. Warto bowiem zaznaczyć, że zasady ogólne prawa administracyjnego
mają umocowanie w ustawie zasadniczej, a konkretnie w kilku
jej artykułach. Mowa tutaj w szczególności o:
a) art. 7, w którym zawarto zasadę mówiącą o tym, że organy
władzy publicznej działają na podstawie przepisów prawa,
b) art. 30 – mówi o tym, że poszanowanie i ochrona godności
człowieka jest obowiązkiem władz publicznych,
c) art. 32 – zawiera zasadę równego traktowania wszystkich
obywateli i zakazu ich dyskryminowania przez władze publiczne,
d) art. 45 – jest w nim mowa o prawie każdego obywatela do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezależny sąd11.

W literaturze przedmiotu formułowane są różne typologie
dotyczące zasad ogólnych kpa. Przykładowo J. Zimmermann podzielił je na zasady wywodzące się z zasady demokratycznego
10
11
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L. Żukowski, R. Sawuła, Postępowanie..., op. cit., s. 68.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.

państwa prawnego (zaliczył do nich m.in. zasadę prawa do sądu
czy zasadę pomocniczości, nazywaną również zasadą subsydiarności, mówiącą o tym, że zadania publiczne powinny być realizowane na jak najniższym szczeblu administracyjnym i przy zapewnieniu środków proporcjonalnych do osiągnięcia zamierzonego
celu), zasady odnoszące się do organów administracji publicznej
(zasada dobrej administracji czy efektywności), jak również zasady
ogólne kpa (zasada praworządności)12. Z kolei P.A. Tusiński podzielił omawiane zasady na zasady samoistne (zasada praworządności i pomocniczości) oraz zasady-warianty ustrojowego prawa
administracyjnego (np. zasada kolegialności, postulująca zespołowe rozstrzyganie spraw przez organy publiczne)13.
Takie ujęcia dotyczące zasad prawa administracyjnego są
niewątpliwie dość szerokie. M. Kotulska14 oraz E. OlejniczakSzałowska15 stwierdziły bowiem, że do zasad tych zaliczyć należy wyłącznie te, o których jest mowa w art. 6–16 kpa. W ten sposób autorki te włączyły do tych zasad m.in. zasady: praworządności, prawdy obiektywnej, zaufania do władzy publicznej,
obowiązku udzielania informacji stronom i innym uczestnikom
postępowania, szybkości i prostoty postępowania, dwuinstancyjności postępowania czy sądowej weryfikacji decyzji podejmowanych przez organy administracji publicznej.
3. Istota zasady praworządności
Jedną z najważniejszych zasad prawa administracyjnego
jest niewątpliwie zasada praworządności, która jest określana
również jako zasada legalizmu, legalności bądź związania z
prawem16. Jej umocowanie prawne znajduje się przede wszystkim w Konstytucji RP oraz w kpa. Jeśli chodzi o ustawę zasadniczą to o omawianej zasadzie jest mowa w art. 7, w którym zaznaczono, że „organy władzy publicznej działają na podstawie i
J. Zimmermann, Prawo..., op. cit., s. 129–138.
P.A. Tusiński, Zasady..., op. cit., s. 29–74.
14 M. Kotulska, Zasady prawa i postępowania administracyjnego - pojęcie i funkcje na tle ogólnej teorii prawa i dyscyplin szczegółowych, „Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius” 2009–2010, nr 56–57, s. 127–149.
15 E. Olejniczak-Szałowska, Pojęcie..., op. cit., s. 112–117.
16 P.A. Tusiński, Zasady..., op. cit., s. 30.
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w granicach prawa”. Artykuł ten z kolei wynika wprost z art. 2
Konstytucji RP, w którym stwierdzono, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.
W kpa natomiast stwierdzono, że „organy administracji
publicznej działają na podstawie przepisów”17, jak również że
„w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na
straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie
interes społeczny i słuszny interes obywateli”. Warto wspomnieć
również o przepisie, który został zawarty w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa18 i który brzmi: „organy
podatkowe działają na podstawie przepisów prawa”19.
Zasada praworządności mówi zatem o tym, że każdy organ
administracji publicznej powinien działać w taki sposób, aby
mieściło się to w granicach prawa. W ten sposób jego funkcjonowanie nie może stać w sprzeczności z jakimkolwiek elementem porządku prawnego, a więc naruszać któregokolwiek z aktualnie obowiązujących przepisów prawa20. Oznacza to, że
wszystkie organy władzy publicznej mogą działać wyłącznie w
taki sposób, w jaki nakazuje im prawo, co jest zaprzeczeniem
zasady obowiązującej obywateli, w myśl której „co nie jest zabronione, jest dozwolone”21.
Co ważne, funkcjonowanie organów administracji publicznej musi opierać się na wszystkich tych przepisach, które są zawarte w źródłach prawa powszechnie obowiązującego. Konstytucja RP do źródeł tych zaliczyła ustawę zasadniczą, poszczególne ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, a także
rozporządzenia, jak również, na obszarze działania organów,
Art. 6 kpa.
Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613.
19 Art. 120 Ordynacji podatkowej, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 195.
20 J. Zimmermann, Prawo..., op. cit., s. 135.
21 M. Jaśkowska, Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej
władzy publicznej, [w:] System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego. Tom 1, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck - Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010, s. 221.
17
18
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które je ustanowiły, akty prawa miejscowego22. Warto zauważyć, że podczas stosowania zasady praworządności może dojść
do kolizji regulacji krajowych np. z prawem wspólnotowym,
określonym na forum Unii Europejskiej. W tym przypadku
obowiązuje zasada prymatu prawa europejskiego, która wynika
m.in. z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał ten
zaznaczył, że żaden przepis prawa krajowego nie może mieć
pierwszeństwa przed prawem wspólnotowym, co dotyczy nawet unormowań zawartych w ustawie zasadniczej odnoszących
się np. do podstawowych praw człowieka czy zasad prawa. Takie rozwiązanie zostało umotywowane tym, że prawo wspólnotowe ma charakter samoistny a także, że musi obowiązywać we
wszystkich państwach członkowskich, gdyż w przeciwnym wypadku nie mogłoby one zostać uznane za wspólnotowe, a poszczególne państwa stosowałyby odmienne rozwiązania prawne. W ten sposób żaden organ administracji publicznej w Polsce
nie może stosować takich przepisów krajowych, które kolidowałyby z uregulowaniami unijnymi23.
Zasada praworządności jest niewątpliwie „fundamentalną
zasadą organizacji i działania administracji we współczesnym
państwie demokratycznym”24. Przy tym jest ona rozpatrywana
w ramach dwóch podstawowych ujęć, a więc w znaczeniu formalnym oraz materialnym. W ujęciu formalnym omawiana zasada dotyczy wymogu związanego z koniecznością podejmowania przez wszystkie organy administracji publicznej decyzji o
treści zgodnej z aktualnie obowiązującym prawem, jak również
w sposób, który został przez to prawo wyznaczony. Z kolei w
znaczeniu materialnym zasada praworządności obejmuje obowiązek zgodności zarówno trybu podejmowania tych decyzji,
jak i treści rozstrzygnięć administracyjnych z systemem wartości, który został przyjęty w danym społeczeństwie25.

Art. 87 Konstytucji RP.
L. Żukowski, R. Sawuła, Postępowanie..., op. cit., s. 82.
24 P.A. Tusiński, Zasady..., op. cit., s. 30.
25 E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009, s. 77–78.
22
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Warto podkreślić, że na gruncie prawa administracyjnego
stosowanie zasady praworządności odnosi się zarówno do tworzenia, jak i stosowania oraz egzekwowania tego prawa przez
organy administracji publicznej. Obowiązek uwzględniania tej
zasady dotyczy nie tylko prawa materialnego, ale również procesowego, co ma szczególne znaczenie np. w momencie realizacji przez organ administracyjny szeregu czynności procesowych
w ramach postępowania wyjaśniającego, które jest inicjowane
przed wydaniem postanowienia w sprawie zajęcia stanowiska
przez ten organ w określonej sprawie26. Ponadto, jak zauważyła
B. Adamiak, w ramach zasady praworządności konieczne staje
się również ustalenie przez dany organ administracji publicznej
zdolności prawnej do przeprowadzenia postępowania w określonej sprawie. W ten sposób organ ten musi dokonać weryfikacji tego, czy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów
prawa może on wziąć udział w konkretnej sprawie, a więc czy
przepisy te pozwalają mu na wykonywanie określonych czynności z jej zakresu27. Wynika to niewątpliwie z art. 19 kpa, w którym zaznaczono, że „organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej”.
Stosując zasadę praworządności, każdy organ, podczas
podejmowania określonych decyzji, powinien kierować się konkretnym modelem decyzyjnym związanym z funkcjonowaniem
tej zasady. Jeden z najpopularniejszych spośród takich modeli
został opracowany przez J. Wróblewskiego. W jego ramach wyróżnione zostały następujące etapy podejmowania decyzji,
uwzględniające zasadę praworządności:
1) ustalenie zakresu obowiązywania oraz stosowalności
danego przepisu prawnego,
2) określenie znaczenia tego przepisu dla potrzeb konkretnego rozstrzygnięcia,
3) uznanie za udowodnione faktów danej sprawy oraz ujęcie ich w języku wykorzystanego przepisu prawnego,
4) przyporządkowanie stanu faktycznego do tego przepisu,
S. Kluczewski, Stosowanie..., op. cit., s. 43–44.
B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, art. 6, Nb 1.
26
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5) ustalenie konsekwencji prawnych udowodnionych faktów na podstawie tego przepisu,
6) wydanie finalnej decyzji w zakresie stosowania prawa28.
Nieco bardziej uproszczony schemat realizacji postępowań
administracyjnych przy uwzględnieniu zasady praworządności
sformułowała B. Adamiak. Wprawdzie opiera się on na postulatach zgłoszonych przez J. Wróblewskiego, jednak jest bardziej
jasny i przejrzysty. W jego ramach wspomniana autorka wyróżniła następujące etapy stosowania omawianej zasady:
1) ustalenie, jaka norma obowiązuje w odniesieniu do danego rozstrzygnięcia,
2) uznanie za udowodniony fakt, co jest realizowane na
podstawie analizy różnych materiałów oraz przyjętej teorii dowodów,
3) przyporządkowanie faktu uznanego za udowodniony
do konkretnej normy prawnej,
4) wiążące ustalenie konsekwencji prawnych tego faktu na
podstawie stosowanej normy29.
4. Znaczenie zasady praworządności w prawie administracyjnym w Polsce
Rola, jaką odgrywa zasada praworządności w polskim
prawie administracyjnym, jest bardzo duża. Składa się na to szereg czynników. Przede wszystkim warto podkreślić, że zasada ta
nabiera bardzo dużego znaczenia w ramach ramach prawa administracyjnego. Prawo to bowiem, obok prawa karnego, cechuje nierównorzędność w zakresie relacji prawnej, a więc stosunku
administracyjnoprawnego poszczególnych stron postępowania
administracyjnego, co dotyczy tego, że organ władzy publicznej
może korzystać z szeregu różnych środków władczych. W ten
sposób kierowanie się przez poszczególne organy zasadą praworządności jest podstawowym warunkiem bezpieczeństwa
prawnego obywateli, jak również jedną z najważniejszych gwa-

J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 43.
29 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks..., op. cit., art. 6, Nb 2.
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rancji ochrony ich praw i wolności podczas prowadzenia postępowań administracyjnych30.
Zasada praworządności w wyraźny sposób odnosi się
również do kwestii związanych z tzw. uznaniem administracyjnym. Zdaniem M. Mincer uznanie administracyjne to możliwość
wyboru konsekwencji prawnych zaistnienia określonego stanu
faktycznego, która jest delegowana na rzecz organów administracyjnych. Innymi słowy jest to uprawnienie tych organów do
swobodnego podejmowania decyzji w sytuacjach, gdy istnieją co
najmniej dwa możliwe sposoby postępowania31. Uznanie to jest
mocno ograniczane przez zasadę praworządności, bowiem każdy organ administracji publicznej musi działać w granicach
prawa. Zatem nawet w sytuacji, gdy ma on możliwość swobodnego podjęcia określonej decyzji, musi ona jasno i wyraźnie wynikać z konkretnej normy prawnej. Dzięki zasadzie praworządności żaden organ nie może więc kierować się np. prywatnym
interesem podczas postępowania administracyjnego. Warto dodać, że zasada ta nie stoi w sprzeczności z uznaniem administracyjnym, ale tylko wtedy, gdy system prawa dopracował się
„[odpowiednich] metod i środków służących ograniczaniu luzu
decyzyjnego”32.
Funkcjonowanie zasady praworządności prowadzi do tego,
że żaden organ administracji publicznej nie może realizować
określonych zadań kosztem naruszenia prawa. Oznacza to, że
jeśli istnieje prawdopodobieństwo, iż dojdzie do takiej sytuacji,
organ musi poszukiwać innych sposobów na realizację tych zadań, w następstwie których nie wystąpi niezgodność z porządkiem prawnym lub nie dojdzie do zmiany aktualnie obowiązującego przepisu prawa. Takie przekonanie wynika z tego, że naruszenie zasady praworządności może przynieść państwu większą
szkodę niż niewykonanie jakiegoś zadania. W ten sposób zasada
A. Mikołajczyk, Legalizm, [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa.
100 podstawowych pojęć, red. J. Zajadło, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2007, s. 164.
31 M. Jędrzejczak, Koncepcje ograniczające swobodę organu w ramach uznania administracyjnego, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2012, nr 3, s. 12.
32 Z. Kmieciak, Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 52.
30

46

praworządności może prowadzić do hamowania realizacji tych
zadań, które mogłyby naruszyć interes publiczny i wywołać
określone szkody społeczne33.
Wszystkie organy administracyjne są zobowiązane do stosowania zasady praworządności na każdym etapie postępowania administracyjnego i w odniesieniu do wszystkich jego
uczestników. Dotyczy to również kwestii związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych. Zgodnie z zasadą praworządności, decyzje te muszą być formułowane nie tylko przy
uwzględnieniu wszelkich przepisów prawa, ale również w sposób klarowny, jasny i zrozumiały dla adresatów, tak by nie było
możliwe powstanie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tych
decyzji. Organ administracyjny, przy ich wydawaniu i uzasadnianiu, nie może ingerować w brzmienie tekstu jakiejkolwiek
ustawy, co dotyczy zarówno jej projektu, jak i tekstu opublikowanego w dzienniku promulgacyjnym. Istotne jest także to, że
organ administracyjny nie może pozostawiać zbyt dużej swobody w zakresie obowiązków ciążących na stronie postępowania
administracyjnego, bowiem mogłoby to wywołać jej działanie
sprzeczne z prawem34.
Co ważne, za działalność niezgodną z omawianą zasadą
przewidziane są określone konsekwencje. Naruszenie jej skutkuje bowiem stwierdzeniem przez organ administracji publicznej
nieważności określonej decyzji, co jest możliwe m.in. wtedy, gdy
decyzja ta została wydana „bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa”35. Postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji jest wszczynane na żądanie strony w postępowaniu administracyjnym lub z urzędu36. Warto podkreślić, że
zasada praworządności ma w polskim systemie prawa administracyjnego charakter bezwzględny. Oznacza to, że nie może ona
zostać wyłączona przez jakąkolwiek inną zasadę, w tym np. tę,
L. Żukowski, R. Sawuła, Postępowanie..., op. cit., s. 79.
P. Krzyszkowski, Znaczenie zasady praworządności przy wydawaniu decyzji
administracyjnych przez organy administracji publicznej, „Studia Prawnoustrojowe” 2009, nr 5, s. 227–229.
35 Art. 156 § 1 pkt 2 kpa.
36 Art. 157 § 2.
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która dotyczy dyspozytywności strony w postępowaniu administracyjnym (dotyczy ona wszczynania postępowania tylko na
wniosek strony, a nie z urzędu37). Przykładem jest tutaj sytuacja,
w której strona wycofa odwołanie od określonej decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 137 kpa organ odwoławczy może nie
uwzględnić tego cofnięcia, jeśli „prowadziłoby to do utrzymania
w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny”38.
Poza wskazanymi powyżej kwestiami na fakt, że zasada
praworządności ma ważne znaczenie dla polskiego prawa administracyjnego, wpływa również to, że pełni ona szereg niezwykle istotnych funkcji. Katalog tych funkcji został przedstawiony przez P.A. Tusińskiego, który podzielił je na funkcje dotyczące zasad mających charakter opisowy oraz dyrektywalny. Te
pierwsze funkcje to:
a) wypełnianie roli porządkującej, a więc systematyzującej –
dzięki omawianej zasadzie możliwe jest wyróżnianie spośród norm
prawnych istniejących w ramach systemu administracyjnego tych
norm, które mają charakter nadrzędny,
b) dostarczanie przesłanek do tego, by możliwe było prawidłowe posługiwanie się konkretnymi regułami interpretacyjnymi podczas
stosowania prawa,
c) wskazywanie stronom postępowań administracyjnych sposobów, dzięki którym mogą robić skuteczny użytek z przysługujących
im praw,
d) pełnienie roli związanej z formułowaniem wskazań dla działalności prawotwórczej w sytuacji, gdy dochodzi do dynamicznych
zmian prawa spowodowanych przekształceniami ustrojowymi39.

Z kolei funkcje dotyczące zasad pojmowanych opisowo to:
a) pełnienie roli służebnej wobec dydaktyki prawniczej – dotyczy to umożliwiania porządkowania różnych zagadnień prawniczych,
jak również zwięzłego ich przedstawiania,
b) wypełnianie roli rejestrującej – odnosi się do wskazywania
powiązań funkcjonalnych pomiędzy różnymi normami prawa, a tym
samym określania prawidłowości funkcjonowania systemu prawnego,

P. Krzyszkowski, Znaczenie..., op.cit., s. 217.
Art. 137 kpa.
39 P.A. Tusiński, Zasady..., op. cit., s. 17.
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c) pełnienie roli służebnej wobec praktyki prawniczej oraz
ustawodawstwa – obejmuje formułowanie opisu określonego systemu
prawnego oraz wskazywanie jego wzorców organizacyjnych,
d) pełnienie roli nośnika wartości społecznych – odbywa się to w
następstwie wskazywania tego, w jaki sposób powinny funkcjonować
organy administracji publicznej, by wypełniały w prawidłowy i rzetelny sposób swoje role społeczne40.

Jak wynika z powyższego, zasada praworządności odgrywa istotne znaczenie nie tylko podczas codziennej praktyki
funkcjonowania organów administracji publicznej, zapewniając
zgodność realizacji ich zadań z odpowiednimi przepisami prawa, ale również w ramach teoretycznych rozważań nad kwestiami dotyczącymi prawa administracyjnego. Bardzo często
bowiem orzeczenia dotyczące nieważności określonych decyzji,
które są skutkami zastosowania omawianej zasady, formułują
pewne ramy prawne, które określają granice, do których mogą
posunąć się organy administracyjne podczas prowadzenia postępowań i różnych spraw. Ponadto dzięki takim orzeczeniom
wskazywane są pewne precedensy, które stanowią punkty odniesienia dla poszczególnych organów i wskazują im, jaki jest
zakres ich kompetencji i co muszą robić bądź czego unikać, by
nie doszło do naruszenia prawa.
Podsumowanie
Konkludując należy zauważyć, że zasada praworządności
odgrywa ogromną rolę w polskim systemie prawa administracyjnego. Zasada ta „wymaga tego, aby organy administracyjne nie
złamały prawa, a ponadto wszelkie ich decyzje miały podstawę
prawną i w swej treści uwzględniały obowiązujące normy prawne. Niedopuszczalne jest działanie organów władzy publicznej
bez podstawy prawnej albo wykraczające poza jej granice”41.
Zasada praworządności wpisuje się niewątpliwie w realizację szeregu różnych zadań z zakresu prawa administracyjnego, które dotyczą zarówno praktycznych, jak i teoretycznych
aspektów jego stosowania. Przede wszystkim dzięki jej funkcjo40
41

Ibidem, s. 18.
P. Krzykowski, Znaczenie..., op. cit., s. 216.
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nowaniu możliwe staje się prowadzenie wszelkich postępowań i
spraw administracyjnych w zgodzie z przepisami prawa i interesem publicznym. To z kolei prowadzi do tego, że zapewniany
jest odpowiedni stopień bezpieczeństwa prawnego obywateli, a
także że jest im gwarantowana w relacjach z organami władzy
publicznej ochrona ich podstawowych praw i wolności. Wyrazem tej ochrony jest m.in. możliwość stwierdzenia nieważności
tej decyzji, która została wydana bez uwzględnienia odpowiednich przepisów prawa czy nawet w niezgodzie z nimi.
Zasada praworządności w istotny sposób ogranicza również zakres funkcjonowania instytucji uznania administracyjnego, która w wielu przypadkach mogłaby prowadzić do wydawania decyzji niezgodnych z interesem publicznym. Ponadto
ważne jest to, że dzięki istnieniu tej zasady wszelkie decyzje
administracyjne muszą być formułowane w jasny, klarowny i
całkowicie zrozumiały dla odbiorców sposób, negujący tym samym możliwość powstania jakichkolwiek wątpliwości. W ramach tych decyzji organy administracji publicznej nie mogą ingerować w treść żadnego ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, a więc nie tylko unormowań krajowych, ale również
tych, które zostały wydane na szczeblu Unii Europejskiej.
Zasada praworządności odgrywa ważną rolę również w
zakresie teoretycznych aspektów związanych z prawem administracyjnym. Jak bowiem zaznaczył P. Krzykowski, „może [ona]
pomóc pracownikom aparatu administracyjnego, którzy przeważnie nie są prawnikami, oraz podmiotom administrowanym
właściwie rozumieć przepisy prawa. Konsekwencją tego będzie
właściwe stosowanie przepisów prawa administracyjnego, a
także stworzenie bardziej wyraźnych kryteriów kontroli prawidłowości załatwiania spraw, co zapewni skuteczniejszą ochronę
praw i interesów obywateli oraz innych podmiotów prawa”42.
Zasada praworządności warunkuje zatem prawidłowe realizowanie przepisów prawa administracyjnego, w związku z
czym jej znaczenie dla tego prawa jest wręcz ogromne.

42
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Streszczenie
W artykule postawiono sobie za cel omówienie kwestii odnoszących się do roli, jaką odgrywa zasada praworządności w
ramach polskiego systemu prawa administracyjnego. Zasada ta
jest jedną z najważniejszych, która dotyczy funkcjonowania organów administracji publicznej, bowiem nakazuje im działać w
zgodzie i na podstawie przepisów prawa. W pierwszej części
pracy podjęte zostały ogólne kwestie odnoszące się do zasad
prawa administracyjnego. Omówiono tutaj m.in. definicję zasad
prawa, jak również ich cechy charakterystyczne oraz umocowanie w Konstytucji RP. Kolejno scharakteryzowano zagadnienia
odnoszące się stricte do zasady praworządności, przede wszystkim omówiono jej treść, podstawy prawne oraz elementy składające się na nią. W trzeciej części pracy skupiono się na przedstawieniu roli, jaką posiada ta zasada w polskim prawie administracyjnym, w tym m.in. w zakresie wydawania decyzji administracyjnych przez organy administracji publicznej. Słowa kluczowe: zasady prawa administracyjnego, znaczenie, praworządność, funkcjonowanie organów administracji publicznej
Summary
Role of Rule of Law in Polish Administrative Law
The paper aims to discuss issues related to the role of the
rule of law in the Polish administrative law system. The rule of
law is a basic principle for public administration agencies as it
demands that they comply with legal regulations. The first part
of the paper deals with general issues related to principles of
administrative law. It discusses the definition of a principle of
law, its characteristics, and legitimacy stemming from the Constitution of the Republic of Poland. Then, questions related strictly to the rule of law were addressed: its content, legal basis, and
constituents. The third part focuses on presenting the role of the
rule of law in Polish administrative law, including issuing administrative decisions by public administration. Keywords:
principles of administrative law, importance, rule of law, operation of public administration agencies
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Monika Torczyńska

O GLOBALIZACJI PRAWA (Z PERSPEKTYWY
ANTROPOLOGICZNEJ)
1. Uwagi wstępne – prawo w optyce antropologicznej
Człowiek, jego skomplikowana natura i coraz bardziej złożone wytwory jego aktywności, od zawsze stanowiły obiekt fascynacji oraz mniej lub bardziej systematycznej refleksji niezliczonych pokoleń myślicieli zafrapowanych zagadnieniami, których całokształt zawiera się w klasycznym określeniu: „kondycja
ludzka”. Rozważania wokół istoty człowieka i wyznaczników
jego człowieczeństwa z czasem doprowadziły do powstania wielu rozbudowanych i skomplikowanych dyscyplin nauki, które
na skutek procesów specjalizacji, stały się dość hermetyczne
względem innych, licznie rozwijanych dziedzin. Posługując się
metaforą, jaką zaproponował J. Ortega y Gasset, można powiedzieć, iż mądrość gromadzona w gmachu nauki lokowana jest w
izolowanych komórkach przypominających strukturę plastra
miodu. Istota ludzka staje się tutaj obiektem cząstkowych badań
i fragmentarycznych analiz, rozwijanych w wielotorowych – lecz
często odgrodzonych od siebie nawzajem – „strumieniach” wiedzy. W takich okolicznościach niezwykle cenne są te głosy i stanowiska, które przypominają nam, iż „unikatowość życia człowieka polega na splataniu się jego natury biologicznej z naturą
rozumną, a obu z naturą społeczną […] Dążenie do całościowego
i koherentnego ujmowania życia człowieka prowadzi do kształtowania się nowych nurtów myślowych i tworzonych na ich
podstawie nowych gałęzi wiedzy naukowej. Owe holistyczne
nurty myślowe należą do najszerzej ujmowanej antropologii”1.
W naszych rozważaniach, nawiązując do antropologicznej refleksji dotyczącej człowieka i jego kondycji we współczesnym
R. Tokarczyk, Biojurysprudencja – nowy nurt jurysprudencji [w:] K. Brozi
(red.), Badanie zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz na jej pograniczach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992, s. 139-140.
1
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zglobalizowanym świecie, skoncentrujemy uwagę wokół wybranych zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowań jednej z subdyscyplin antropologii, jaką jest antropologia prawa.
Antropologia prawa, wyjaśniając rozpowszechnione obyczaje, normy i reguły postępowania w sumie składające się na
tak czy inaczej pojmowany system prawny danej wspólnoty, w
znaczący sposób wpisuje się w całokształt osiągnięć szeroko ujmowanej antropologii, obejmującej „studia nad procesami
przemian kulturowych […] analizę kultury […] oraz etosu kultur, studia poszczególnych regionów i dziedzin kultury”2. Antropologia prawa – jako dziedzina antropologii sensu largo – daje
bowiem ogląd nie tylko sfery prawa jako szczególnego wytworu
kultury ludzkiej, lecz ukazuje także człowieka przez pryzmat
wypracowanych przez niego społecznych struktur i wartości z
prawem nierozerwalnie związanych, a tym samym – objaśnia
jego rozumną i społeczną naturę w kontekście zjawisk i procesów zachodzących zarówno w ramach egzystencji konkretnego
podmiotu, jak i całej globalnie ujmowanej społeczności.
Jak przyznaje wielu znawców tematu, antropologiczne analizy na temat genezy oraz znaczenia prawa dla bytowania i rozwoju wspólnoty ludzkiej, stanowią znacznie korzystniejszą perspektywę badawczą od wąsko sprofilowanych rozważań prawniczych. Zgodnie z tym stanowiskiem przyjmuje się, iż „badanie
problemów […] prawa i społeczeństwa wymaga […] bardziej
wszechstronnego i całościowego podejścia. Niektórzy uczeni […]
uświadomili sobie, że dane przedstawiane przez takie dyscypliny jak prawoznawstwo […] są abstrakcyjne”3 i przez to potrzebują swoistej konfrontacji z innymi komponentami kultury i społeczeństwa (szczególnie z elementami sfery aksjologii, etyki czy
religii). W tym kierunku programowo podążali – już od narodzin tej dyscypliny – przedstawiciele antropologii, początkowo
próbujący przede wszystkim odnaleźć artefakty pomocne w wy2 J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 7.
3 A. Podgórecki, Prawo i sprawiedliwość: główne pojęcia i problemy [w:] J. Kurczewski (red.), Prawo w społeczeństwie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1975, s. 485.
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jaśnieniu ewolucji ludzkości od stanu najbardziej pierwotnego
do etapu cywilizowanego. „Naukową wiedzę o początkach naszej cywilizacji przyniosły […] badania prowadzone od połowy
XIX wieku […] nad strukturami społecznymi, obyczajami, wierzeniami ludów prymitywnych. Badania te dały początek nowym gałęziom wiedzy o człowieku pierwotnym: etnografii i antropologii społecznej. Wykształciła się też odrębna gałąź wiedzy
o zjawiskach prawnych społeczeństw przedpaństwowych, tzw.
jurysprudencja etnologiczna”4. Reprezentanci tej dziedziny poszukiwali danych umożliwiających odtworzenie obowiązującego
w owych wspólnotach poczucia prawnego, świadomości prawnej oraz samej idei prawa. Problemom tym poświęcali uwagę już
prekursorzy antropologii: B. Malinowski, E. Evans-Pritchard, E.
Hoebel etc. W efekcie ich dociekań dzisiaj uświadamiamy sobie
jak długą historię mają procesy kształtowania najszerzej ujmowanej kultury prawnej człowieka oraz jak „długie są dzieje sporów o to czym jest prawo […] na czym polega jego istota […]
Różnie rysowano wizje pierwotnego stanu człowieczej egzystencji […] już w społecznościach pierwotnych poszukiwać można
początków prawa. Odkąd tylko bowiem ludzie zaczęli wieść
zbiorową egzystencję, musieli kierować się określonymi regułami postępowania względem siebie. Te normy społecznych zachowań tworzyły z biegiem czasu cały system nakazów i zakazów […] kształtując zbiorową świadomość”5 wspólnot zorganizowanych na coraz wyższym poziomie rozwoju. W tej perspektywie, rozwijające się wraz kulturą i społeczeństwem prawo stanowi konieczną „ekstensję” kulturową właściwą wszystkim istotom cywilizowanym, doświadczającym stale komplikujących się
uwarunkowań życia zbiorowego. Wśród tych uwarunkowań nie
można pominąć postępujących procesów globalizacji.

K. Sójka-Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej
Europy, Ossolineum, Wrocław 2010, s. 16.
5 Tamże, s. 15-16.
4
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2. Historyczne konteksty globalizacji prawa
Szeroko ujmowana globalizacja jest tematem, bez którego
trudno byłoby wyobrazić sobie refleksję antropologiczną. Niewątpliwie, rekonstruowana w obrębie antropologii istota globalizacji kojarzy się przede wszystkim z płaszczyzną kulturową
tego zjawiska. Jednakże dla antropologa równie interesującym
obliczem globalizacji powinien też być jej aspekt polityczny i
prawny. Biorąc pod uwagę tę kwestię, J. Brozi podkreśla, iż „antropologia jest […] jedną z najważniejszych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych […] Historia praktycznego wykorzystania tej dziedziny jest długa. Zastosowanie to ma swoje
spektakularne sukcesy jeszcze w epoce kolonialnej, kiedy misjonarze i antropologowie stanowili forpocztę dla kupców […] i
administratorów […] antropologia kulturowa rozwijana była
głównie przez państwa prowadzące politykę globalną”6, a w
związku z tym potrzebujące także dla swojej działalności globalnych rozwiązań prawnych.
Od dawna rozwijane i intensyfikowane kontakty między
różnorodnymi społecznościami sprawiły, iż w odczuciu współczesnego człowieka globalizacja posiada status oczywistości i
jako taka odciska swe piętno na wszelkich sferach egzystencji
indywidualnych podmiotów oraz całych wspólnot ludzkich.
Procesy globalizacji objęły już „niemal wszystkie dziedziny życia
ludzkiego. Począwszy od kształtowania się międzynarodowych
korporacji, poprzez instytucje ogólnoświatowe, a na nasilającym
się procesie […] migracji ludności […] skończywszy. Dostrzegamy coraz więcej działań i przeróżnych akcji mających podtrzymywać i budować więzi kulturowe, ukazywać wspólne
dziedzictwo, wspólnotę interesów i zasadność współpracy różnych regionów”7 globalnej wioski.

K. Brozi, Najbardziej europejska z europejskich nauk. Antropologia jako nauka
stosowana [w:] K. Brozi (red.), Badanie zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz na jej pograniczach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992, s. 9.
7 M. Polaczek-Bigaj, Globalizacja prawa, czyli proces ujednolicania norm prawnych i jego wpływ na życie społeczne [w:] B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 309.
6
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Globalna współpraca na rzecz realizacji wspólnych celów i
interesów zawsze jednak wymaga wypracowania pewnych
ogólnie respektowanych reguł działania. Wśród tych reguł kluczowe znaczenie mają ponadlokalne regulacje i zasady prawne,
które można rozpatrywać m. in. w kontekście wielowiekowych
procesów formowania fundamentów naszej dzisiejszej kultury
prawnej. Do tych fundamentów należy zasada praworządności,
której znaczenia w rozważaniach na temat początków i źródeł
globalizacji prawa nie należy pomijać. Jest bowiem powszechnie
wiadomym, iż „szczególnym wynalazkiem Grecji, podniesionym następnie w Rzymie do rangi obowiązującego do dziś
wzorca organizacji państwowej i stosunków między obywatelami są rządy prawa […] zarówno w Atenach okresu klasycznego, jak w Rzymie okresu republiki, przeprowadzone zostają
istotne reformy w sferze […] warunków obywatelstwa […] Rządy prawa dotyczą […] głównie porządku politycznego”8, lecz de
facto silnie oddziałują na kształt całościowo ujmowanych stosunków międzyludzkich w ramach prawnie i politycznie determinowanej rzeczywistości społecznej. Mówiąc o globalizacji prawa
nawiązujemy do wyżej wskazanej okoliczności. Pojęcie globalizacji prawa można bowiem stosować „do opisu procesów znoszenia zróżnicowania prawa, jakie zachodziły jeszcze w starożytności, gdy cesarze rzymscy ujednolicali”9 określone regulacje,
stanowiące instrumentarium dla sprawowania rządów prawa.
Wraz z upływem stuleci osiągnięcia prawa rzymskiego
miały różny zasięg i moc oddziaływania na rozwijającą się kulturę prawną naszego kontynentu, lecz nie zniknęły już ze sceny
dziejów. Przeciwnie, historycy prawa mówią nawet o swoistej
rewolucji – przypadającej na okres tzw. prerenesansu europejskiego na przełomie XII i XIII wieku – w wyniku której nastąpiło
odrodzenie prawa rzymskiego i przeniknięcie jego zasad „do
wszystkich zakątków Europy w charakterze prawa powszechnego, ius commune, o charakterze uniwersalnym. W tej epoce Ko8 M. Marody, A. Giza-Poleszuk, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii
zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 282-283.
9 A. Kojder, Z. Cywiński (red.), Socjologia prawa. Główne problemy i postacie,
Warszawa 2014, s. 106.
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ściół przeżywał okres generalnej odnowy […] Z wielkiego rozłożystego drzewa prawa rzymskiego zaczął wyrastać nowy konar
– prawo kanoniczne […] Oba prawa >>uniwersalne<< stały się
doniosłym czynnikiem integracji prawnej w Europie”10, jednocześnie wpisując się nie tylko w coraz silniej obecne procesy
uniwersalizacji, ale również i globalizacji prawa.
Postępująca uniwersalizacja i globalizacja prawa doskonalonego na bazie rozwiązań wywodzących się z tradycji rzymskiej, dokonywała się z jednej strony w sferze normatywnej
(obowiązywanie określonych uregulowań w ponadlokalnej skali), z drugiej zaś – w obrębie świadomości i kultury prawnej kreowanej wokół pewnych aksjologicznych powszechników stanowiących esencję naszej cywilizacji. Te powszechniki nierozerwalnie łączą się z szeroko ujmowanym katalogiem praw człowieka. Kształtowanie i upowszechnienie praw człowieka (do
których ponownie powrócimy w końcowym fragmencie naszych
refleksji) wymagało co prawda jeszcze wielowiekowych zabiegów i działań prawotwórczych, lecz faktem jest, iż „od zmierzchu średniowiecza […] prawo rzymskie wraz ze swą odroślą,
kanonistyką, urabiać będą wszędzie w podobnym duchu mentalność prawniczą, utrwalać te same pojęcia i konstrukcje jurydyczne, ale przede wszystkim poczucie istnienia pewnych
wspólnych, uniwersalnych wartości, na których prawo powinno
się opierać”11. Odzwierciedlenie owych wartości możemy znaleźć w obrębie różnorodnych zbiorów unormowań, które z czasem – m. in. ze względu na skomplikowane okoliczności polityczne – obejmowały swoim zasięgiem coraz większe obszary
naszego kontynentu. O zalążkach idei globalizacji prawa warto
pomyśleć np. w kontekście francuskiego Kodeksu Napoleona
bądź niemieckiego kodeksu cywilnego BGB, które zdaniem specjalistów „są dziełami modelowymi dla prawodawstwa cywilnego dzisiejszej Europy. Stanowią […] punkt oparcia dla tworzenia zrębów wspólnego systemu prawnego Europy >>bez

10
11
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K. Sójka-Zielińska, op. cit., s. 12-13.
Tamże, s. 13.

granic<<”12, której polityczno-prawną emanacją jest dzisiejsza
postać Unii Europejskiej.
Należy jednak w tym miejscu zauważyć, iż koncentrowanie
się tylko na najnowszym etapie dziejów wyłącznie europejskich
społeczeństw oraz obowiązującego w nich prawodawstwa, nie
byłoby odpowiednią postawą dla analiz interesującej nas problematyki. Niewątpliwie, potrzebna jest tu znacznie szersza –
właściwa badaniom antropologicznym – perspektywa czasowa i
geograficzna. Warto bowiem pamiętać, iż „mimo konotacji, jakie
może nieść ze sobą pojęcie globalizacji, kojarzone zwykle z nowoczesnością, globalizacja prawa nie jest zjawiskiem specyficznie nowoczesnym […] globalizacja była raczej regułą niż wyjątkiem w historii prawa […] Za wyjątek należałoby uznać raczej
nacjonalistyczne prawodawstwo i historiografię wieków XIX i
XX, a współczesną globalizację można interpretować jako odwrót od tamtych tendencji”13 i zwrot w kierunku wcześniejszych
sposobów kształtowania szeroko ujmowanej przestrzeni prawnej. Powyższe – z konieczności niezwykle skrótowe – objaśnienia miały również służyć ugruntowaniu tezy, zgodnie z którą
globalizacja prawa łączy się nie tylko z obszarem państwa i polityki, ale również ze sferą kultury oraz „ducha” prawa podobnie
modelującego umysłowość coraz szerszych kręgów i zbiorowości ludzkich. Bez charakterystycznych dla antropologii odniesień
kulturowych, czynionych w odpowiednio odległej perspektywie
czasowej, w polu uwagi pozostaje nam tylko to, co wiąże się
bezpośrednio z „literą” prawa. Jak wiemy, w antropologii, a ściślej mówiąc w podejściu zwanym kulturalizmem, „prawo uznaje
się za reprezentację […] kultur właściwych ludzkiemu gatunkowi oraz nośnik ich […] struktur i głównych wartości”14. Wartości
te – wraz z postępującą globalizacją prawa – z czasem stały się
uniwersalną bazą stosunków społecznych w obrębie coraz szerszych obszarów naszego globu, co wyraźnie widać na przykładzie rozwoju prawa rzymskiego, prawa kanonicznego oraz osaK. Sójka-Zielińska, op. cit., s. 13.
A. Kojder, Z. Cywiński (red.), op. cit., s. 106.
14 B. Dupret, Prawo w naukach społecznych, tłum. J. Stryjczyk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 10.
12
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dzonych na tym fundamencie współczesnych kontynentalnych
systemów prawa, jak również angielskiego common law.
3. Globalizacja prawa – istota zjawiska i zasadnicze przyczyny
Studiując dostępne opracowania, łatwo zaważyć, iż znawcy problemu analizując obecne w sferze prawa „procesy globalizacji – głębokie zmiany tradycyjnych relacji państwo-prawo oraz
nowe usytuowania prawa w systemie normatywnym społeczeństw”15 w dość zróżnicowany sposób definiują interesujące
nas zjawisko. Najczęściej jest ono rozważane w kontekście problematyki funkcjonowania danego państwa w przestrzeni międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem jego partycypacji w światowych stosunkach natury politycznej, militarnej,
gospodarczej etc. Relacje tego typu wymagają odpowiedniej ramy prawnej. Stąd można obserwować stały przyrost różnorodnych rozwiązań prawnych stwarzających niezbędny dla nich
fundament normatywny. Zgodnie z takim stanowiskiem „pojęcie globalizacji prawa oznacza wzrost liczby konstrukcji, standardów i doktryn prawnych obejmujących zakresem swego
obowiązywania liczne systemy prawne na całym świecie, a także
proces wzajemnego dostosowywania i upodobniania się państwowych systemów prawnych w skali świata”16.
Możliwe jest jednak nieco inne spojrzenie na istotę globalizacji prawa, które w naszych rozważaniach traktujemy jako
priorytetowe. Jest to ujęcie, w jakim wyraźnie odnajdujemy nawiązanie zarówno do państwa, jak i społeczeństwa, które – w
oparciu o pewne kulturowe i aksjologiczne fundamenty – nadaje
owemu państwu konkretne oblicze. Biorąc pod uwagę oba te
względy, globalizacja prawa pojmowana może być jako „proces
odrywania się prawa od państwa, który prowadzi do obowiązujących w skali globalnej norm prawnych, globalnych standardów
prawnych lub globalnych, relewantnych prawnie praktyk spo-

A. Turska (red.), Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne, Wydawnictwo
C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 51.
16 A. Kojder, Z. Cywiński (red.), op. cit., s. 106.
15
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łecznych”17. Te ostanie – jak wiadomo – nie są kształtowane w
aksjologicznej próżni. Stąd naszą uwagę należy skierować ku
kulturowej specyfice podejmujących międzynarodową współpracę wspólnot. Chodzi przede wszystkim o obowiązujące standardy etyczne, religijne, obyczajowe oraz rozpowszechnioną
wizję człowieka i obywatela. Zagadnienia te stanowią aspekt
równie ważny, jak kwestie stricte związane z obszarem samego
globalizującego się prawa. Bowiem metaforycznie rzecz ujmując,
można stwierdzić, iż kultura jest swoistym jądrem, wokół którego krążyć będą konkretne uregulowania prawne. W ramach tego
podejścia przyjmuje się, iż „omawiany proces może dotyczyć
różnych gałęzi prawa […] za każdym razem wymagając określenia […] mechanizmów prawnych i społecznych zań odpowiedzialnych oraz kontekstu kulturowego i gospodarczego, stanowiącego jego podbudowę”18.
Wyczerpujące wyjaśnienie wszelkich impulsów uruchamiających proces globalizacji prawa oraz mechanizmów odpowiedzialnych za jego nasilanie we współczesnym świecie w ramach naszych analiz nie jest możliwe do zrealizowania. Wskazując zatem tylko podstawowe czynniki, których zaistnienie łączy się z globalizacją prawa, można jednak skonstruować dość
obszerny katalog różnorodnych zjawisk o charakterze międzynarodowym. Według autorów Socjologii prawa interesujący nas
proces jest przede wszystkim wynikiem:
• bezpośredniej ingerencji danego państwa w system polityczno-prawny innego społeczeństwa;
• wprowadzenia w jakimś państwie (bądź państwach)
standardów prawnych narzuconych przez określoną organizację
międzynarodową;
• samodzielnej inicjatywy podjętej ze strony państwa zainteresowanego implementacją danych unormowań;

17http://www.academia.edu/344466/_Globalny_system_prawa_Global_L
egal_System_in_Studia_z_filozofii_prawa_II_J._Stelmach_ed._2003_93-110, s.
2-3, dostęp z dn. 10.03.2016.
18 A. Kojder, Z. Cywiński (red.), op. cit., s. 106.
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• ustanowienia międzynarodowych standardów prawnych
o zasięgu szerszym niż prawodawstwo konkretnego kraju (tzn.
obowiązujących jako uniwersalne rozwiązania prawne);
• wzajemnego uznawania przez państwa swoich rozwiązań
prawnych w celu kształtowania korzystnych warunków międzynarodowych kontaktów i współpracy;
• rozwoju międzynarodowej myśli prawniczej, na gruncie
której są wypracowywane i udoskonalane ponadnarodowe,
wspólne standardy prawne19.
Dokonując syntezy wyżej przytoczonych okoliczności,
stwierdzić można, iż w dzisiejszej dobie postęp procesu globalizacji prawa wynika przede wszystkim „z zapotrzebowań samego obrotu prawnego. Niebagatelną rolę w globalizacji prawa
odgrywają […] procesy polityczne w skali międzynarodowej
(np. integracja europejska) oraz ponadnarodowe ruchy społeczne (np. ruchy konsumenckie, ekologiczne lub ruchy na rzecz
praw człowieka)”20. W kontekście polskich realiów oczywistym
jest, że proces ten kojarzyć się będzie w pierwszym rządzie z
kwestią partycypacji naszego państwa w strukturze Unii Europejskiej oraz koniecznością implementacji obowiązujących w niej
uregulowań prawnych do polskiego systemu prawa. Jak zauważają specjaliści, różnorodne „zmiany w dziedzinie prawa w obliczu globalizacji to niewątpliwie […] nowe jakościowo i źródłowo
akty prawne. Doskonałym przykładem takiego źródła jest Unia
Europejska. Samo jej założenie i funkcjonowanie to najlepszy
przykład postępującej unifikacji w świecie”21, w którym granice
(nie tylko polityczne, lecz również mentalne i kulturowe) wydają
się powoli odchodzić do lamusa historii.
4. Kilka uwag na temat prawa międzynarodowego
Jedną z zasadniczych płaszczyzn współczesnej integracji
organizmów państwowych jest sfera ekonomii. Stąd o szczególnym znaczeniu podlegającego globalizacji prawa mówi się
przede wszystkim w kontekście gospodarczego rozwoju globalA. Kojder, Z. Cywiński (red.), op. cit., s. 107.
Tamże, s. 106.
21 M. Polaczek-Bigaj, op. cit., s. 315.
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nego społeczeństwa. Dla jego odpowiedniego funkcjonowania
konieczne jest stworzenie pewnych niezbędnych warunków w
obszarze prawa. Jest oczywistym, iż „globalne społeczeństwo
[…], jak każde społeczeństwo, opierać się musi na trwałych
normach. Prawa ekonomii […] nie wystarczą”22. Wśród owych
norm kluczowe znaczenie mają ponadnarodowe unormowania o
charakterze prawnym. Idea globalnej gospodarki, globalnego
rynku pracy, globalnych przepływów finansowych nie byłaby
bowiem możliwa do zrealizowania bez wsparcia stosownych
instrumentów prawa. Z tego punktu widzenia globalizację prawa można postrzegać jako proces stanowiący odpowiedź na
globalną tendencję do zacieśniania międzynarodowych więzów
oraz współpracy gospodarczej. W dzisiejszych realiach „stanowienie i egzekwowanie prawa […] to […] obszary, na których
zaangażowanie państwa jest konieczne do włączenia się gospodarki krajowej w globalną […] państwo pełni funkcję ważną, ale
jakby służebną wobec wymagań instytucji globalnej gospodarki”23, w której partycypują coraz większe segmenty światowej
społeczności. Wymogi globalizującego się rynku ekonomicznego, finansowego etc. niewątpliwie miały wpływ na konkretne
ustalenia i działania o zasięgu międzynarodowym, czego „przykładem może być porozumienie zawarte w 1997 roku pomiędzy
102 krajami, które zgodziły się na otwarcie od 1999 roku swoich
systemów bankowych i ubezpieczeń”24 oraz zobowiązały się
przestrzegać ustaleń w sprawie wolnego handlu przyjętych w
ramach WTO. W świetle tego rodzaju posunięć globalizację
prawa ujmować można jako proces, który de facto oznacza
„stworzenie norm prawa międzynarodowego, konstytuujących
organizacje współpracy ekonomicznej oraz formy […] współdziałania”25 gospodarczego w ponadlokalnej skali. Globalizacja
J. Guść, K. Łokucijewski, Globalizacja a jurydyzacja. O wpływie globalizacji
na skalę prawotwórstwa w liberalnym państwie demokratycznym [w:] J. Stelmach
(red.), Filozofia prawa wobec globalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 32.
23A. Nobis, Globalne procesy, globalne historie, globalny pieniądz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014 s. 145.
24 Tamże, s. 145.
25 J. Guść, K. Łokucijewski, op. cit., s. 31.
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prawa – w perspektywie kształtowania ogólnoświatowego społeczeństwa i jego gospodarki – przywodzi zatem na myśl rozwijające się prawo międzynarodowe. Nie będzie błędem stwierdzenie, iż w wielu analizach stanowi ono „koronny” argument
przesądzający o powszechności oraz nieodwracalności tego procesu we współczesnym świecie. Jak twierdzą znawcy przedmiotu, rozszerzający się zakres oddziaływania prawa międzynarodowego oraz „wzmacnianie pozycji organów międzypaństwowych to najlepsze dowody na postępowanie globalizacji prawa i
przesuwanie […] ku rozstrzyganiu wielu kwestii nie wewnątrz
państwa, nie indywidualnie i niezależnie od całej społeczności,
ale wręcz przeciwnie – na oczach całego świata, z udziałem jego
przedstawicieli i z poszanowaniem opinii pozostałych członków
globalnej społeczności”26. Przy czym warto w tym miejscu także
podkreślić, iż takie nastawienie coraz ściślej współpracujących ze
sobą państw odgrywa istotną rolę nie tylko w dziedzinie gospodarki (pieniądza, pracy), lecz – co równie istotne w dzisiejszych
realiach – w obrębie globalnie ujmowanej sfery bezpieczeństwa.
W aktualnych realiach kwestia bezpieczeństwa i pokoju
międzynarodowego w ramach rozważań dotyczących globalizacji prawa niewątpliwie nie może być ignorowana. Oczywistością
jest stwierdzenie, iż prawo, jako niezbędne narzędzie rozwiązywania nieuchronnych problemów, starć i konfliktów o bardzo
zróżnicowanym zasięgu oraz sile oddziaływania, bezpośrednio
kształtuje poziom bezpieczeństwa i harmonii globalnej wspólnoty. Jak wiadomo, w obecnych niespokojnych czasach, „jednym z
najważniejszych celów wszystkich członków społeczności międzynarodowej jest utrzymanie pokoju. Jest to dziś cel priorytetowy”27, stąd nieuchronny rozrost tych rozwiązań z zakresu
prawa międzynarodowego, które służyć mają temu niebagatelnemu wyzwaniu. Słusznie zauważa M. Polaczek-Bigaj, iż „nie
jest to nic zadziwiającego, gdyż wraz z rosnącą świadomością
tego jak ważne są pokojowe i kooperacyjne stosunki z pozostałymi członkami społeczności międzynarodowej, oczywiste staje
się, że należy w sposób wyjątkowo pieczołowity dbać o efekty
26
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M. Polaczek-Bigaj, op. cit., s. 314.
Tamże, s. 314.

wspólnej pracy, a tym są właśnie […] normy”28, umowy i wszelkie inne uzgodnienia prawne o międzynarodowym zasięgu
obowiązywania.
5. W stronę antropologii praw człowieka
Konieczność stałych wysiłków na rzecz powołania skutecznych instrumentów i rozwiązań prawnych z całą siłą ujawnia się w obliczu zjawisk noszących znamiona globalnych kryzysów, klęsk etc., w wyniku których dochodzi do zagrożenia szeroko ujmowanych praw człowieka. Dla przykładu wystarczy
tutaj wspomnieć o codziennych doniesieniach mediów relacjonujących dramatyczne w skutkach akty terroryzmu, wstrząsające opinią publiczną zamachy samobójcze, szokujące obrazy
transgranicznej epopei migrantów desperacko szukających bezpieczniejszego miejsca egzystencji. Szybkie i skuteczne opanowanie powyższych sytuacji jest – realistycznie oceniając – kwestią dość odległej przyszłości. Jednakże pewne nadzieje łączyć
można ze stwierdzeniami specjalistów, według których „prawo
międzynarodowe znajduje się na dobrej drodze wchłaniania
wymiaru praw człowieka i coraz częściej przebijania się w ten
sposób przez pancerz suwerenności poszczególnych państw”29.
W naszych refleksjach ten aspekt globalizacji prawa stanowi kluczowy obiekt zainteresowania.
Odwołując się do najistotniejszych zagadnień leżących w
szeroko ujmowanym obszarze antropologii praw człowieka i
sytuując je następnie w kontekście globalizującego się prawa,
warto jeszcze raz podkreślić, iż „w globalnym systemie prawa
niezwykle ważną rolę odgrywają pewne ogólne standardy, powszechnie akceptowane systemy wartości (choćby tylko formalnie zdefiniowane)”30 i nadające w ten sposób pewien kierunek
Tamże, s. 311.
A. Szostek, Prawa człowieka: Podstawa czy wyzwanie dla współczesnego prawa stanowionego? [w:] J. Krukowski, O. Theisen (red.), Kultura i prawo. Podstawy jedności europejskiej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Lublin 1999, s. 171.
30http://www.academia.edu/344466/_Globalny_system_prawa_Global_L
egal_System_in_Studia_z_filozofii_prawa_II_J._Stelmach_ed._2003_93-110, s.
6, dostęp z dn. 11.03.2016.
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ustanawianym regulacjom międzynarodowym. W takiej optyce
pojęcie globalizacji prawa w pierwszym rzędzie odnoszone jest
nie tyle do rozprzestrzeniania w globalnej skali konkretnych
rozwiązań prawnych, lecz do ekspansji pewnych kulturowych
powszechników, które swoje odzwierciedlenie znajdują w uniwersalnych prawach człowieka.
Problematyka praw człowieka stanowi „żelazny” temat
stale podejmowanych, niezwykle różnorodnych refleksji, badań,
dyskusji wokół roli i znaczenia prawa, praworządności oraz kultury prawnej w obrębie współczesnych kooperujących ze sobą
społeczeństw. Niekiedy jednak zapomina się o tym, iż globalna
już współpraca państw (na płaszczyźnie ekonomicznej, handlowej czy politycznej) wymaga wielu rozstrzygnięć i uzgodnień
nie tylko o charakterze prawnym, lecz również etycznym i aksjologicznym. „W przypadku kwestii praw człowieka mamy niewątpliwie do czynienia z jednym z podstawowych problemów
etycznych i politycznych. Chodzi tu bowiem ostatecznie o pytanie: czy niezależnie od istniejących porządków prawnych i niezależnie od wszelkich uwarunkowań historycznych istnieją nienaruszalne prawa, które są normatywne dla każdego pozytywnego porządku prawnego?”31. Zastanawiając się zatem nad tym,
czy dla rozsianej na całym globie rodziny ludzkiej istnieje jakiś
wspólny mianownik w sferze prawa, warto przytoczyć lapidarne stanowisko J. Seiferta, według którego „o prawach człowieka
możemy powiedzieć […]: autentycznych praw człowieka […]
nie tylko nie wolno znosić, lecz również nie da się ich znieść”32,
tak jak i nie da się znieść fundamentalnych standardów i wartości definiujących przebieg życia społecznego, politycznego, gospodarczego w każdym miejscu naszego globu (to jest np. przysługujących człowiekowi wolności). Priorytetowe znaczenie ma
w tym kontekście godność ludzka. Pojęcie to należy traktować
jako ważny punkt w refleksji wokół zagadnień dotyczących globalizacji prawa. Jak bowiem dostrzegają specjaliści analizujący
miejsce i rolę praw człowieka we współczesnym globalnym
J. Seifert, Antropologia praw człowieka, tłum. J. Marecki, „Ethos” 1999, nr
45-46, s. 133.
32 Tamże, s. 133.
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prawotwórstwie, „w umowach międzynarodowych dokonał się
proces transformacji funkcjonującej w ludzkiej świadomości
prawdy o wysokiej wartości godności osoby ludzkiej w dwie
podstawowe zasady ochrony praw człowieka, głoszące:
1) że przyrodzona godność osoby ludzkiej jest podstawową zasadą prawa;
2) że godność ludzka jest źródłem podstawowych praw i
wolności człowieka”33.
Powyższe zasady wpisują się w niekwestionowany kanon
praw człowieka, i jako takie stanowią więc swoistą bazę wyjściową dla szczegółowych rozwiązań prawnych w ponadnarodowej przestrzeni współżycia społecznego. Choć zupełnie inną
kwestią pozostaje – jak wiadomo – rzeczywisty respekt, jaki posiadają one w obrocie społeczno-prawnym. „Akceptacja tych
zasad w prawie międzynarodowym o zasięgu uniwersalnym
[…] nie budzi kontrowersji. Istnieją natomiast problemy w ustalaniu relacji między godnością osoby ludzkiej a treścią konkretnych praw i wolności podlegających ochronie prawnej”34 w ramach rozmaitych uregulowań prawnych.
Zakończenie
Podsumowując nasze rozważania podkreślmy ponownie,
iż korzystając z antropologicznego spojrzenia na szeroko ujmowaną problematykę prawa, postrzegamy globalizację prawa jako
proces zachodzący nie tylko w sferze konkretnych przepisów,
ale – co równie istotne – w dziedzinie wartości konstytutywnych
dla człowieka jako bytu społecznego i kulturowego zarazem. Na
szczególne uwzględnienie w tym kontekście zasługuje kwestia
godności przysługującej każdej istocie ludzkiej. „Antropologia
uznająca człowieka za osobę zmienia wizję struktury społecznej”35 oraz form współpracy i współżycia przedstawicieli –
J. Krukowski, Godność ludzka podstawą praw i wolności człowieka w umowach międzynarodowych [w:] J. Krukowski, O. Theisen (red.), Kultura i prawo.
Podstawy jedności europejskiej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, s. 197.
34 Tamże, s. 197.
35 P. Skrzydlewski, Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z
filozofii prawa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 139.
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kształtującego się na naszych oczach – globalnego społeczeństwa
potrzebującego globalnych rozwiązań prawnych. Wśród nich
doniosłe miejsce przypada prawom człowieka. Powszechnie akceptowane „katalogi praw człowieka proklamowane w umowach międzynarodowych mają […] charakter racjonalnej eksplikacji konsekwencji wynikających z godności ludzkiej, wyrażanych w formie zobowiązania państw do stwarzania warunków
sprzyjających godności ludzkiej, jak również przeciwdziałania
takim warunkom, w których człowiek jest traktowany w sposób
stojący w sprzeczności z należną mu godnością”36. Jej współczesne zagrożenia są wynikiem wielu różnorodnych wyzwań i problemów cywilizacyjnych o globalnej skali. Rodzina ludzka niewątpliwie potrzebuje i będzie w przyszłości wciąż potrzebować
fundamentu, na którym wspólnie może kreować rozwiązania
światowych konfliktów, klęsk humanitarnych, kryzysów militarnych, gospodarczych czy finansowych. W tych okolicznościach kluczowym czynnikiem przesądzającym o przebiegu globalnej współpracy są m. in. prawa człowieka. „Tworzenie w XX
w. umów międzynarodowych sankcjonujących przestrzeganie
praw człowieka można traktować nie tylko jako przejaw globalizacji prawa, ale też >>generalizacji wartości<< w następstwie
wspólnych doświadczeń”37, będących powszechnym dziś udziałem mieszkańców globalnej wioski.
Streszczenie
W artykule przedstawiono wybrane problemy i zagadnienia związane z tematyką globalizacji prawa. Autorka analizuje
proces globalizacji prawa w perspektywie antropologicznej,
zgodnie z którą prawo traktowane jest jako jeden z najistotniejszych komponentów kultury i społeczeństwa istot ludzkich.
Globalizacja prawa traktowana jest jako globalizacja określonych
standardów i wartości w sferze prawa oraz całego społeczeństwa i kultury człowieka. W tekście zawarte są historyczne wątki
łączące się z wielowiekowym procesem globalizacji prawa, a
także rozważania dotyczące jego zasadniczych przyczyn. W klu36
37
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J. Krukowski, op. cit., s. 181.
A. Kojder, Z. Cywiński (red.), op. cit., s. 107.

czowym fragmencie analiz odwołano się do kwestii prawa międzynarodowego oraz praw człowieka jako pierwszoplanowych
aspektów globalizacji prawa.
Słowa kluczowe: prawo, antropologia prawa, globalizacja
prawa, prawa człowieka
Summary
Globalization of law (in the anthropological perspective)
The article presents selected problems and issues connected
with the subject of globalization of law. The author analyzes the
process of globalization of law in the anthropological perspective,
according to which the law is regarded as one of the most
important components of culture and society of human being.
Globalization of law is treated as globalization of specific
standards and values in the sphere of law and human society and
culture. The text are contained historical topics connected with the
process of globalization of law and considerations concerning its
principal reasons. At a crucial fragment of analysis the author
discusses the issue of international law and human rights as the
most important aspects of the globalization of law.
Keyword: law, anthropology of law, globalization of law,
human rights
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POJĘCIE, ISTOTA I ZAŁOŻENIA DEMOKRATYCZNEGO
PAŃSTWA PRAWNEGO
Wprowadzenie
Praworządność, obok sprawiedliwości to podstawowa
wartość, która wymagana jest do prawa. Definicja tego pojęcia
jest złożona, przez co można przedstawiać je w kilku różnych
ujęciach. W teorii prawa jest równoważna w rządami prawa,
charakteryzujące się przepisami prawa w każdej dziedzinie życia społecznego. Każdy z podmiotów prawnych powinien funkcjonować na zasadzie ściśle określonych granic prawnych i wzajemnie się uzupełniać.
Nie jest tajemnicą, że rozważania na ten temat były już
przedmiotem działalności starożytnych myślicieli, jednak tak
naprawdę podwali praworządności i praworządnego państwa
prawnego trzeba doszukiwać się w XIX wieku. Na przestrzeni
lat kształtowała się, budowała swoją formę, uwzględniając przy
tym ustrój panujący w państwach, czy systemu gospodarcze.
Praca przedstawia pojęcie, genezę, istotę i założenia demokratycznego państwa prawnego. Określa pojęcie praworządności i jej wpływ na funkcjonowanie społeczności w współczesnym
świecie. Jest to zasada, która sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu obywateli, jak i instytucji państwowych.
1. Pojęcie praworządności – opis zagadnienia
Określenie tego pojęcia budziła, jak i budzi dotychczas wiele dyskusji. Literatura pokazuje, ze zasada ta jest bezdyskusyjnie
podstawową zasadą konstytucyjną i bezapelacyjnie konieczną
częścią demokratycznego porządku prawnego. Pojęcie praworządności w ujęciu sensu largo bezpośrednio odnosi się do pojęcia przestrzegania prawa. Państwo charakteryzujące się pojęciem
państwo prawne, to państwo, gdzie normy prawne są po-

75

wszechnie przestrzegane1. W wąskim znaczeniu przejawia się
jako nakaz skierowany do instytucji publicznych, które musza
funkcjonować w granicach, które są przyznawane im przez
normy prawne.
Jak wiadomo, praworządność to jedna z najważniejszych, a
może najważniejsza podstawa porządku prawnego. Działanie
instytucji w granicach prawa gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo procesu politycznego, przy czym jednocześnie wyklucza
arbitralność decyzji, które zagrażają wolności obywateli. Praworządność formalna to taka koncepcja praworządności, gdzie według niej za praworządne uznaje się to państwo, które przestrzega ustanowionego prawa. Ma to być wartość podstawowa,
ponieważ już treść tego prawa jest obojętna. Model ten reprezentują czasy Państwowej Republiki Ludowej. Z kolei praworządność materialna polega nie tylko na przestrzeganiu prawa, ale
istotna jest także jego treść. Prawodawcy powinni czerpać z
prawa naturalnego lub prawa Bożego. Dlatego musi ono spełniać pewne warunki – prawo powinno być znane osobom, których dotyczy, być równe dla wszystkich, nie działać wstecz, nie
zmieniać się bardzo często.
2. Historyczne ujęcie państwa prawnego
Idea państwa prawnego sięga pierwszej połowy XIX
wieku. Jest to koncepcja ewoluująca od czasów oświecenia.
Rozpoczęcie jej stanowiło ograniczenie wszechwładzy
suwerennego monarchy, który tworząc prawa był równocześnie
ponad nimi.
Koncepcja państwa prawnego ma korzenie liberalne, a
obecnie jest ściśle związana z demokracją liberalną. Jest ona
charakterystyczna dla państw Europy kontynentalnej i wywodzi
się z niemieckiej idei Rechtsstaat. Pierwszy raz została
sformułowana w Niemieckiej konstytucji z 1949 r. w artykule 28
który stanowi: "Porządek konstytucyjny krajów związkowych
musi odpowiadać republikańskim, demokratycznym i socjalnym
zasadom państwa prawa w znaczeniu niniejszej Ustawy
Zasadniczej. Naród musi być reprezentowany przez swoich
1
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przedstawicieli w krajach związkowych, okręgach i gminach,
która to reprezentacja jest wyłaniana w wyborach ogólnych,
bezpośrednich, wolnych, równych i tajnych. Osoby posiadające
obywatelstwo jednego z krajów Wspólnoty Europejskiej
posiadają zgodnie z prawem wspólnotowym prawa wyborcze i
prawa do bycia wybieranym w wyborach okręgowych i
gminnych. W gminach może w miejsce wybranej osoby prawnej
wstąpić związek gmin”2.
Najwcześniejszymi teoretykami państwa prawnego byli
niemiecki filozof oświeceniowy Immanuel Kant, żyjący na
przełomie XVII i XIX wieku, jak i Wilhelm von Humboldt,
niemiecki filozof i językoznawca. Pośród ich koncepcji można
zauważyć
ograniczony
charakter
państwa,
którego
podstawowym celem była gwarancja bezpieczeństwa, wolności,
a także praw obywatelskich. Koncepcję tę poszerzyli w swych
rozważaniach Robert von Mohl oraz Lorenz von Stein, poprzez
wprowadzenie elementów3. W tych koncepcjach państwo
prawne powinno poza ochroną jednostki, wspierać ją w jej
dążeniach. Na szczególną uwagę zasługuje Robert von Mohl,
ponieważ rozpowszechnił trwale pojęcie państwa prawnego,
dzięki czemu z początkiem XIX wieku ukształtowano dwie
koncepcje państwa prawnego. Pierwsza charakteryzuje się
ochronnym charakterem państwa, druga odnosi się również do
celów socjalnych. Oba nurty łączył świecki charakter państwa4.
Przy koncepcjach teoretycznych nie trudno było zauważyć
stopniowe zmiany w ustroju, prowadzące w konsekwencji do
upodmiotowienia jednostki, poprzez rozszerzanie praw, jak i
wolności, przy sukcesywnym rozwijaniu się systemu organów,
które kontrolowały praworządność.
W drugiej połowie XX w. zasada ta znalazła
odzwierciedlenie w innych konstytucjach demokratyzujących się
krajów, nie tylko w państwie niemieckim. W Polsce po raz
Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949, art. 28.
A. Bosiacki, Encyklopedia umiejętności politycznych. Robert von Mohl. Liber, Warszawa 2003, s. 27-28.
4 A. Bosiacki, Encyklopedia umiejętności politycznych. Robert von Mohl. Liber, Warszawa 2003 , s. 8.
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pierwszy pojawiła się w ustawie z dnia 29 grudnia 1989 roku o
zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, która
weszła w życie 31 grudnia 1989 roku. Ustawa ta znowelizowała
artykuł 1 Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a
mianowicie nadało mu następującą treść: "Rzeczpospolita Polska
jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”5.
3. Państwo prawa – istota
Państwo
prawa
to
zasada
ustrojowa
państwa
demokratycznego, której naczelną cechą działania organów
państwowych jest pojęcie praworządności, odnoszące się do
organów państwowych. Ustanawia ona pewien standard ich
funkcjonowania, jak i w zakresie procesu legislacyjnego oraz
egzekucji prawa, jak i jego wykorzystywania w procesach
sądowych.
Porządek prawny to ta część systemu prawnego, które jest
przestrzegana, stosowana przez adresata. Nawet w kulturze
prawa stanowionego, gdzie podstawowym źródłem są przepisy
prawne zgrupowane w akty normatywne należy dostrzegać z
punktu widzenia wykładni operatywnej także inne źródła, które
mogą stanowić podstawę stosowania prawa. Jeśli weźmiemy
pod uwagę wszystko, co może stanowić podstawę zbudowania
normatywnej podstawy decyzji stosowania prawa stanowi to
część porządku prawnego (pozytywistyczny pogląd). W
kulturze prawa stanowionego nie można akcentować, że inne,
wcześniejsze decyzje, stanowią część systemu prawa, bo nie
stanowią, ale stanowią część porządku prawnego.
W państwie prawa wzajemne stosunki pomiędzy organami
władzy państwowej, jak i pomiędzy organami państwa a
obywatelami i ich organizacjami określone są przez stabilne
normy prawne. Koncepcja ta mówi, że zadaniem prawa jest
ochrona jednostki przed arbitralnym działaniem państwa. Tak
więc podstawą państwa prawnego jest system norm, głównie
norm prawnych. Państwo to charakteryzuje się hierarchicznym,
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm
Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 roku (Dz. U. 1952 nr 33 poz. 232), art. 1.
5
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spójnym i uporządkowanym prawnym. Najważniejszym aktem
prawnym jest Konstytucja, następnie zgodne z nią ustawy.
Normy prawa nie mogą stanowić sprzeczności wobec tych
aktów. Wyróżniamy w nim kompetentne organy państwowe,
których zadaniem jest tworzenia hierarchicznie spójnego prawa.
4. Regulacja zasady państwa prawnego i praworządności
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polsce
Współcześnie zasada praworządności i państwa prawa
znajduje wyraz w konstytucyjnej zasadzie demokratycznego
państwa prawnego. System norm prawnych w takim państwie
jest w dużym stopniu autonomiczny wobec celów politycznych
państwa, szczególnie wobec sprawiedliwości wobec jednostki i
egzekwowania jej wolności.
W Rzeczpospolitej Polsce praworządność reguluje
konstytucja. Jest ona podstawową zasadą państwa prawnego. W
języku prawniczym pojęcie „państwa prawa” można najkrócej
streścić zdaniem pochodzącym z Konstytucji RP z 2 kwietnia
1997 roku. W artykule 7 stanowi ona, iż „organy władzy
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”,
ponieważ działanie organów państwa jest warunkowane
dokładnie odwrotną zasadą niż zasada wolności obywatelskiej,
mówiącej: „Co nie jest zabronione, jest dozwolone”. Ten przepis
Konstytucji Rzeczypospolitej Polski pokazuje, że organom
centralnym, naczelnym, państwowym i samorządowym wolno
tylko tyle, na ile pozwala im prawo. I nic więcej. Zasadą każdego
prawa w państwie demokratycznym jest to, iż ma ono charakter
służebny wobec obywateli. Nie działa zatem z własnego
nadania, ale z faktu, iż wykonuje w pełni określoną rolę.
Przekonuje nas o tym fakt, iż naczelną zasadą ustrojową
współczesnych demokracji jest zasada suwerenności Narodu.
Źródłem najwyższej władzy jest zatem Naród, a nie państwo
(czy jakiś jego organ władzy).
Każdy ruch państwa musi mieć zatem dla siebie podstawę
prawną. Jeśli jest podstawa dla jakiegoś działania – organ państwowy może działać. Jeśli nie ma – podjęcie działania jest niezgodne z prawem, nawet jeśli przyświeca mu cel w postaci wy79

krycia przestępstwa. Druga część artykułu 7 Konstytucji porusza
jednak jeszcze jedną kwestię – granic prawa. Nie wystarczy bowiem przepis przyznający organowi państwowemu jakąś kompetencję. Każde prawo ma bowiem granice nadawanych uprawnień i działanie w ich obrębie stanowi warunek legalności.
Ogólnie, należy wskazać, iż poziom formalny praworządności jest dokładnie wyrażony w przytoczonym powyżej zdaniu
z artykułu 7 Konstytucji. Można by go nazwać proceduralnym.
Nie mówi nam niczego o tym, jakie konkretne przepisy zawiera
owo prawo oraz do jakich szczegółowych zasad ma się stosować. Powiedziane jest jedynie: prawo istnieje, a skoro tak, to organy państwowe mogą działać tylko na jego podstawie i w jego
obrębie. Jest to jednak niewystarczające do spełnienia warunków
państwa prawa. W czasie procesów norymberskich (denazyfikacyjnych) wielu niemieckich zbrodniarzy tłumaczyło się, iż w
czasie II wojny światowej postępowali zgodnie z prawem. Wykonywali rozkazy swoich przełożonych. Podobnie było w przypadku reżimów komunistycznych. W wielu z nich istniały oficjalne konstytucje, które na poziomie przepisów były pełne frazesów o wolnościach obywatelskich, jednak w rzeczywistości
okazały się martwe. Samo istnienie prawa nie rozwiązuje zatem
problemu praworządności organów władzy, gdyż po pierwsze
może być to prawo niesprawiedliwe i niegodziwe (nazistowskie
Niemcy), albo stanowić jedynie fasadę dla realnej przemocy
(państwa komunistyczne). Aby prawo spełniało zatem swoją
rolę musi obejmować drugi poziom zwany materialnym.
Zasada ta ściśle łączy się z artykułem 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Jest jej naczelną zasadą. Obecnie konstytucyjnymi zasadami prawa są normy prawne, zawarte w Konstytucji,
cechujące się szczególną doniosłością. Można ją stwierdzić, poprzez kilka kryteriów. Wynikają z niej na przykład normy konstytucyjne, określają one istotne cechy danej instytucji czy wyraża podstawowe wartości konstytucyjne.6 Zbiór zasad naczelnych
Konstytucji nie można nazwać kręgiem zamkniętym. Wynika to
z nie do końca przesądzonego pojmowania zasad naczelnych w
nauce. Dyskusje odnoście naczelnych zasad toczą się ciągle na
6
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gruncie filozofii prawa. Jednak pewne jest, że zasada praworządności zawiera się w tym kręgu.
Treść zasady praworządności można wyjaśnić na
podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.7 W
wyroku opierał się on na ugruntowanej pozycji zasady państwa
prawnego w naszej społeczności. Artykuł 2 Konstytucji brzmi:
„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem
prawnym,
urzeczywistniającym
zasady
sprawiedliwości
społecznej”. Oznacza to, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polski
nie poprzestaje na minimum demokratycznego państwa
prawnego, jakim jest realizacja zasady praworządności
formalnej, cechującą się legalnością i przestrzeganiem prawa.
Zgodnie z jej współczesnym rozumieniem dotyczy również
treści regulacji normatywnych. Wprowadza nakaz realizacji
także niemniej istotnej materialnej koncepcji państwa prawnego.
Państwo jest zobowiązane nie tylko do przestrzegania prawa i
działania zgodnie z zasadą legalności, ale również jest
zobowiązane tworzyć sprawiedliwe prawo8.
Do 1997 roku wyróżniano zasady szczegółowe wynikające
z zasady państwa prawnego. Posiadają szczególne cechy. Są to
zasady dotyczące praw człowieka. Wynika z tego, że relacje
między władzą a obywatelami powinny być oparte na prawie.
Przykładami zasad, które Trybunał wyinterpretował są między
innymi prawo do sądu, prawo do ochrony życia czy
domniemanie niewinności. Łączą się one ściśle z zasadą
praworządności i demokratycznego państwa prawa. Po drugie
to zbiór zasad, które dotyczą sposobu wydawania prawa.
Znaczące miejsce odgrywa tu zasada przyzwoitej legislacji. To
reguła, której przestrzeganie przez prawodawcę stanowi
gwarancję praworządności wydawanych przepisów prawa.
Zasady te odnoszą się również do organizacji i funkcjonowania
państwa. Zasada trójpodziału władzy, względnej swobody
ustawodawcy w tworzeniu prawa czy zakaz działania prawa
wstecz pomaga w utrzymaniu praworządnego porządku
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 1998 r., syg. U 17/97
R. Mastalski, Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009,
s. 59-65
7
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prawnego. Ważnym aspektem omawianego problemu jest
również zapewnianie równowago budżetowej w państwie. Jest
ona potrzebna do realizowania i rozwiązywania wielu interesów
państwa i jednostki.9 Zasada praworządności regulowana jest
artykułem 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, który wynika
bezpośrednio z artykułu 2 tego aktu prawnego. Organy władzy
publicznej powinny działać zgodnie z zasadami prawa i w jego
granicach.
5. Proces stosowania prawa a zasada praworządności
Można powiedzieć, że stosowanie prawa jest to aktywność
głównie organów państwa (ale także podmiotów realizujących
zadania zlecone). Z pojęciem stosowania prawa wiąże się proces
decyzyjny, czyli ciąg czynności i rozumowań. Trzecim
elementem jest to, że na końcu tego procesu jest decyzja
(niezależnie od formy). Pojęciami pokrewnymi stosowania
prawa są: przestrzeganie prawa, realizowanie prawa jak i
wykonywanie prawa.
Z jednej stron nachodzą na siebie od strony podmiotowej,
myślenia, z drugiej trochę się różnią. Najprostszym pojęciem jest
„przestrzeganie prawa” – mamy sytuację, w której ktoś ma
obowiązek zachowania i przestrzega lub nie. Może pojawić się
pytanie, czy tylko przy normach obowiązujących, czy można
mówić o tym, przy normach uprawniających – od strony
logicznej nie ma przeszkód. Wspólne pole przestrzegania i
stosowania prawa – jeśli mówimy, że sąd obowiązuje prawo, to
również możemy mówić, że sąd (czy inny organ) przestrzegają
reguł procesowych lub nie przestrzegają.
Realizowanie prawa jest pojęciem szerszym. Leksykalnie
pasuje do tego, do czego w pełni nie pasowało pojęcie przestrzegania prawa, tj. do korzystania z uprawnienia. Czy realizowanie
jest związane ze świadomością istnienia normy, która nas
uprawnia – ten związek, jeśli nawet istnieje, to jest lżejszy, słabszy z punktu widzenia kategorialnego.

M. Granat, Prawo Konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009, s.62-65
9
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Wykonywanie prawa jest pojęciem najbardziej złożonym.
Można powiedzieć, że każde przestrzeganie prawa jest jakimś
wykonywaniem. Wykonywanie ma też ściślejszy związek z pojęciem stosowania prawa, w tym sensie, że zachowania podmiotów, które mają kompetencję do wydawania decyzji jednostkowych w odpowiednich ramach proceduralnych, jednocześnie
wykonują prawo. W języku prawniczym obowiązuje też pojęcie
aktów wykonawczych.
Każdy z tych procesów musi być zgodny z zasadą praworządności, która panuje w państwie prawnym. Dzięki temu pozwala to na sprawę dokonywanie decyzji przez organy, stosowanie, realizowanie i wykonywanie prawa.
6. Regulacja w prawie administracyjnym
Praworządność pełni szczególną rolę w prawie administracyjnym, będąc jedną z zasad ogólnych tej gałęzi prawa, wynikająca z artykuł 6 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Głównym jej założeniem jest wskazanie, że "organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa”. Oczywiście, od razu można zauważyć, że zasada ta stanowi powtórzenie artykuł 7 Konstytucji RP. Oznacza to, że w przypadku niewyrażenia tej zasady w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, nadal obowiązywałaby ona organy administracji publicznej, jako zasada naczelna, poprzez bezpośrednie stosowanie
przepisu z Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Zasada praworządności, wynikająca z artykułu 7 Konstytucji Rzeczpospolitej
Polski stanowi o jednolitości podstaw prawnych działania całej
administracji publicznej, jak również o ustalaniu rozumienia pojęcia prawa i jego źródeł. Odnosi się do wszystkich organów
administracji publicznej, które w stosunkach zewnętrznych, czyli
pomiędzy nimi a podmiotami niezależnymi od nich, poprzez
odrębności strukturowe, zadaniowe i różne funkcje, muszą mieć
podstawę dla swoich działań, wywodzącą się z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Akty normatywne o charakterze wewnętrznym nie mogą być podstawą wydania decyzji kierowanych do osób fizycznych, osób prawnych i innych niezależnych od administracji podmiotów. Wynika to z artykułu 94
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ustęp 1 i 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Jest to zasada
pierwotna, zasada idei stosowania prawa, wyrażająca ideę praworządnej decyzji stosowania prawa przez organy administracji
publicznej. Konsekwencją tej zasady w prawie administracyjnym jest postulat, że decyzje administracyjne muszą być oparte
wyłącznie na ustawie oraz fakt, że organ prowadzący jest zobligowany do przestrzegania, aby prawo nie zostało naruszone.
Zgodnie z artykułem 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego "organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli".
Powinno głównie zwrócić się uwagę na aspekt zasady praworządności w postępowaniu administracyjnym. Ukształtował się
pogląd, w doktrynie, jak i w orzecznictwie że decyzja administracyjna ma podstawę wyłącznie w ustawie, a nie w aktach kierownictwa wewnętrznego, jakimi są na przykład instrukcje czy
pisma okólne. Organ administracyjny, stający na straży praworządności kieruje całym postępowaniem i musi baczyć, żeby
prawo nie zostało naruszone. Z artykuły 137 Kodeksu Postępowania Administracyjnego można wywnioskować, ze nawet tam
gdzie pojawia się zasada dyspozytywności strony w postępowaniu administracyjnym, na przykład gdy strona ma prawo cofnięcia odwołania, to organ administracji może nie uwzględnić do,
jeśli prowadzi to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej
prawo lub interes społeczny. Obowiązek zapewnienia zgodności
z prawem nie jest skierowany wyłącznie do organów administracji publicznej. Rozciąga się na sytuację w toku postępowania,
poprzez uczestnictwo w nim stron oraz podmiotów działających
na prawach strony, świadków czy biegłych. Organ, który prowadzi postępowanie administracyjne jest zobligowany do zadbania o dochodzenie wyjaśnienia sprawy legalnymi środkami,
przy zachowaniu procesowych uprawnień i przewidzianych
prawem obowiązków uczestników postępowania. W postępowaniu administracyjnym znajdziemy wiele przepisów gwarantujących zapobieganie naruszania prawa oraz usuwających
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skutki niezgodności z prawem, które zaistniały podczas postępowania10.
7. Gwarancje praworządności
O gwarancjach praworządności nie rzadko można wyczytać i usłyszeć jako przedmiocie badań teorii prawa. Niestety
spowodowane są dużą rozbieżnością pomiędzy samym założeniem praworządności i demokratycznego państwa prawnego a
rzeczywistością. Jednak istnieją właśnie istotne gwarancje, dzięki
którym można dążyć do ideałów praworządności.
Można wyróżnić dwa rodzaje gwarancji: gwarancję materialną i gwarancję formalną. Pierwsze przejawiają się w takim
zorganizowaniem życia społecznego, ekonomicznego jak i politycznego w państwie, gdzie naruszenie prawa przez nie byłoby
zminimalizowane, jak i mało prawdopodobne. Gwarancje te w
zakładają, iż trójpodział władzy, demokracja i przejawiające się
dzięki niej formy powoływania władzy, nadrzędność władzy
ustawodawczej nad wykonawczą oraz kontrola państwowa pomagają w skutecznym poszanowaniu i przestrzeganiu prawa
przez obywateli oraz organy11. Przykładem takich gwarancji jest
na przykład stabilność porządku organizacji życia społecznego,
gdzie naruszanie przez organy państwowe praw i wolności
obywateli staje się bardzo mało prawdopodobne. Gwarancje
formalne natomiast, to takie gwarancje praworządności, która
zawierają normy prawa o treści zasad ustrojowych bądź tworzą
procedurę prawotwórczą jak i zasady i tryb podczas ich obowiązywania. Należą do nich zasady i cechy ustroju państwa, co więcej trójpodział władzy, swobody polityczne, gwarancje podstawowych praw i wolności, które należą się każdemu człowiekowi. Można do nich również zaliczyć Gwarancje legislacyjne, czyli takie które dotyczą sposobu tworzenia prawa, gwarancje personalne, związane z jakością podmiotów sprawujących stanowiska na różnych szczeblach organów władzy publicznej oraz
10 B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2014, s. 30-39.
11 J. Skorupka, O sprawiedliwości procesu karnego, Wydawnictwo Wolters
Kluwer, Warszawa 2013, s. 218.
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gwarancje instytucjonalne, obejmujące instytucje prawne, które
mają na celu ochronę praworządności i reagowanie w przypadku łamania tej nadrzędnej zasady12.
8. Polskie regulacje
Zasada praworządności i państwa prawnego istnieje w
wielu, można nawet powiedzieć, że we wszystkich gałęziach
prawa polskiego. Swoje uregulowania posiada w Konstytucji
Rzeczpospolitej Polski, Kodeksie Postępowania Administracyjnego czy w Ordynacji Podatkowej. Na straży przestrzegania tej
zasady stoją specjalne instytucje. W Polsce są nimi Najwyższa
Izba Kontroli, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu i Rzecznik Praw Obywatelskich. Nadzorują działania państwa, głównie
jego organów. Ich obowiązkiem jest nakazywanie naprawy
szkód organom państwowym, dokonanych przez naruszenie
przez nie przepisów. Ważnym instrumentem zabezpieczającym
praworządność w Polsce są sądy: cywilny karny, gospodarczy i
administracyjny. Możliwość brania udziału w postępowaniach
przed nimi daje obywatelom Rzeczpospolitej Polski zapewnienie
poszanowania ich praw oraz egzekwowanie od państwa przestrzegania moralności i zasady praworządności.
Słowa końcowe
Praworządność jest ważnym elementem państwa prawa.
Na przestrzeni wieków przewijała się w wielu koncepcjach. Istniała, kształtowała się i istnieje dotychczas, mając swoje początki
już w starożytności. Jest powszechnie uznaną zasadą we
wszystkich państwach demokratycznych, a problem związany z
jej aspektem poruszany jest w orzecznictwie sądów.
Podsumowując należy wskazać, że jedno jest pewne. Przestrzeganie zasady praworządności było, jest i będzie obowiązkiem, a państwo, które nie spełnia wymogów praworządności
stanowi zagrożenie, co jest podstawą do wymówienia mu społecznego uznania.

A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembińska, Zarys teorii państwa i
prawa, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1993, s. 298.
12
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Państwo prawa to takie, które nie tylko spełnia formalne
wymogi tworzenia i stosowania prawa, ale w którym treść stanowionego prawa jest zgodna z pewnymi założeniami o charakterze aksjologicznym, etycznym. Przykładem są choćby dwa
najważniejsze dokumenty - pierwszy o charakterze ogólnoświatowym, czyli Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10
grudnia 1948 roku, i po drugie o charakterze kontynentalnym,
jakim jest Europejska Konwencja Praw Człowieka z 4 listopada
1950 roku. Dokumenty te zapatrują się na pewien zespół praw i
wolności, które powinny być w równym stopniu realizowane
dla wszystkich, na przykład takie jak zasada równości wobec
prawa, zasada zakazu tortur czy wolności sumienia i wyznania.
Streszczenie:
Demokratyczne państwo prawne swą genezą sięga do
pierwszej połowy XIX wieku. Powstanie tej idei stanowiło
ograniczenie wszechwładzy suwerennego monarchy, który
tworząc prawa był równocześnie ponad nimi. Koncepcja
państwa prawnego ma korzenie liberalne, a obecnie jest
związana głównie z demokracją liberalną. Występuje
szczególnie w państwach Europy kontynentalnej, a wywodzi się
z niemieckiej idei Rechtsstaat.
Ogólnie rzecz ujmując, zgodnie z tą ideą wzajemne
stosunki pomiędzy organami władzy państwowej, jak i
pomiędzy organami państwa a obywatelami i ich organizacjami
określają stabilne normy prawne. Pokazuje, że głównym
zadaniem prawa jest ochrona jednostki przed arbitralnym
działaniem państwa. Innymi słowy, podstawą państwa
prawnego
jest
system
norm,
uporządkowanych
w
hierarchicznym i spójnym porządku. Najważniejszym aktem
prawnym jest Konstytucja, niżej zgodne z nią ustawy. Państwo o
takiej koncepcji posiada kompetentne organy państwowe,
których mają za zadanie tworzyć hierarchicznie spójne prawo.
W prawie polskim, zasada demokratycznego państwa
prawnego jest zasadą konstytucyjną. To fundament, na którym
zbudowano ustawodawstwo, wykładnię oraz proces stosowania
prawa. Wyrażono ją bezpośrednio w artykule 2 Konstytucji,
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który brzmi: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.
To pokazuje, jak wysoką rangę można przypisać koncepcji,
której pojęcie, genezę i istotę autorka stara się wyjaśnić w
powyższej publikacji.
Słowa klucz: demokracja, państwo prawne, liberalizm,
prawo obywatelskie, zasada konstytucyjna
Summary:
Concept, essence and principles of a democratic state under the
rule of law.
The idea of a democratic state under the rule of law was
coined in the first half of 19th century. The main goal of this idea
was to restrict the omnipotence of a sovereign monarch who
created the law and, at the same time, was above it. The conception of the state under the rule of law is rooted in liberalism and
nowadays it is connected with liberal democracy. It mainly occurs in the continental Europe countries and is derived from the
German idea Rechtsstaat.
Generally, according to this idea the mutual relations between the government authorities and also between the state
authorities and citizens and their organizations are determined
by firm legal norms. It shows that the main function of law is to
protect an individual from the arbitrary actions of a state. In other words, the basis of the state under the rule of law is the system of norms that are ordered hierarchically and coherently. The
most important act is Constitution and then the acts of law that
are constitutional. A state with such conception has competent
state authorities which are responsible for creating the hierarchically coherent law.
Regarding the Polish law, the principle of a democratic
state under the rule of law is a constitutional principle. It is the
basis of the legislation, interpretation and the enforcement
process of law. It was directly expressed in the 2. Article of the
Constitution, which is: The Republic of Poland shall be a democratic
state ruled by law and implementing the principles of social justice. It
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shows the importance of this conception which origin, concept
and idea are presented by the author of the above publication.
Keywords: democracy, state under the rule of law, liberalism, civil rights, constitutional principle
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Magdalena Kościak

OCHRONA MAŁOLETNIEGO ŚWIADKA NA GRUNCIE
KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO
Wprowadzenie
Proces przesłuchania małoletniego jako świadka i pokrzywdzonego stanowi zagadnienie które ze względu na swój
specyficzny charakter zawsze będzie stanowiło aspekt, który
wymaga głębszego przeanalizowania i zrozumienia. Przesłuchanie małoletniego stanowi trudny proces w związku z tym
ustawodawca określa skrupulatnie proces przygotowania do
przesłuchania, sam przebieg przesłuchania, rolę biegłego psychologa oraz miejsca, w których powinni być przesłuchiwani
małoletni, aby umożliwić im swobodę wypowiedzi i komfort.
Regulacje dotyczące przesłuchiwania małoletnich są uregulowane w Kodeksie postępowania karnego, Ustawie o postępowaniu
w sprawach nieletnich oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w
art. 185a – 185c Kodeksu postępowania karnego. Celem głównym artykułu jest omówienie procesu przesłuchania małoletniego w trybie art. 185a k.p.k i 185b k.p.k. oraz w oparciu o Sprawozdania z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieszczących się
w kompetencjach Ministra Sprawiedliwości za lata 2011-2014:
1. dokonanie analizy liczby przyznanych certyfikatów
przyjaznych pokoi przesłuchań w omawianych latach,
2. określenie liczby przesłuchanych dzieci w sądach rejonowych i sądach okręgowych w trybie art. 185a k.p.k i 185b
k.p.k. z podziałem na: dzieci przesłuchane jeden raz, dzieci przesłuchane ponownie w związku z wyjściem na jaw istotnych okoliczności, których wyjaśnienie wymagało ponownego przesłuchania oraz dzieci przesłuchane ponownie w związku z wyjściem na jaw istotnych okoliczności, których wyjaśnienie wymagało ponownego przesłuchania oraz liczby dzieci przesłucha91

nych ponownie gdy zażądał tego podejrzany, oskarżony, który
nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania,
3. określenie łącznej liczby dzieci przesłuchanych w obu
trybach w sądach rejonowych i okręgowych w latach 2011-2014,
4. dokonanie analizy liczby wniosków prokuratura o przesłuchanie dzieci przez sąd w trybie 185a k.p.k i 185b k.p.k.
W artykule omówiono również proces przygotowania
przesłuchania małoletniego oraz rolę biegłego psychologa w
czasie przesłuchania małoletniego. Wskazano wymogi, jakie
powinno spełniać miejsce przesłuchania dziecka według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013r.w
sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym a art. 185a -185c k.p.k. Na podstawie
danych udostępnionych przez Komendę Wojewódzką Policji w
Rzeszowie został scharakteryzowany praktyczny aspekt funkcjonowania „Niebieskich Pokoi” w województwie podkarpackim usytuowanych w obiektach Policji.
Bazę źródłową artykułu stanowią: monografie poświęcone
tematyce przesłuchania małoletniego, Kodeksy postępowania
karnego z komentarzami, Sprawozdania z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa
Sprawiedliwości za lata 2011-2014, Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie sposobu
przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a – 185c Kodeksu postępowania karnego oraz
dane udostępnione przez Komendy Policji w województwie
podkarpackim, w których usytuowane są „Przyjazne pokoje
przesłuchań”. W artykule wykorzystano metodę, językową, statystyczno-opisową i porównań czasowych. Słowa podziękowania kieruję do Komend Policji w województwie podkarpackim,
które udostępniły mi dane na temat „Przyjaznych pokoi przesłuchań”, które stanowią podstawę części badawczej artykułu.
1. Pojęcie świadka i małoletniego
Pojęcie świadka występuje w dwóch znaczeniach. Pierwszym
jest pojęcie świadka w znaczeniu faktycznym, czyli jest to osoba,
która jest świadkiem określonego działania lub zaniechania, które
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stanowi przedmiot postępowania. Pojęcie świadka występuje także
w znaczeniu procesowym. Wówczas pod tym pojęciem należy rozumieć osobę, która została wezwana przez właściwy organ procesowy w celu złożenia zeznań1.
W trakcie procesu w charakterze świadka w razie potrzeby
mogą zostać przesłuchani specjaliści, którzy przeprowadzali
oględziny, eksperyment procesowy lub przeszukanie2. W charakterze świadka mogą zostać przesłuchane także osoby, które przeprowadziły wywiad3. Przeprowadzenie wywiadu jest obowiązkowe w razie zbrodni i wobec oskarżonego, który w czasie popełnienia czynu nie ukończył 21 roku życia, w sytuacji gdy zostało mu zarzucone popełnienie umyślnego występku przeciwko
życiu4. Osoba, która udzieliła informacji potrzebnych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, może zostać przesłuchana w charakterze świadka5. Przedmiot zeznań świadka stanowią okoliczności i fakty, które są przedmiotem postępowania6.
Na gruncie prawa karnego występuje pojęcie małoletniego
jednak nie zostało ono sprecyzowane. A. Z. Krawiec wskazuje, że
biorąc pod uwagę art. 10 kodeksu cywilnego wywnioskować można, że małoletnim jest osoba, która nie ma ukończonych 18 lat.
Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność i nie
traci jej w przypadku unieważnienia małżeństwa7. Pojęcie małoletniego pozostaje w opozycji do pełnoletniego. Zdolności do czynności prawnych nie posiadają osoby, które nie ukończyły lat 13 oraz
te osoby, które są całkowicie ubezwłasnowolnione8. Ograniczoną
zdolność to czynności prawnych posiadają małoletni między 13 a
1 P. Kruszyński (red.), M. Błoński, M. Zbrojewska, Dowody i postępowanie
dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism
procesowych, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 43.
2 Kodeks postępowania karnego –ustawa z dnia 6 czerwca 1997r., (Dz. U. 1997
Nr 89, poz. 555 z późn. zm.), art. 206§2.
3 art. 216 k.p.k.
4 art. 214 §2 k.p.k.
5 art. 214 §6 k.p.k.
6 P. Kruszyński (red.), M. Błoński, M. Zbrojewska, Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem… wyd. cyt., s. 43.
7 Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r., (Dz. U. 2014, poz. 121 z
późn. zm.), art. 10.
8 art. 12 k.c.
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18 rokiem życia9. W przepisach prawa karnego dobrami prawnymi
małoletniego są przedmioty ochrony, które pozostają w ścisłym
związku z określonymi rodzajami czynów zabronionych, które
zasługują na napiętnowanie. Na mocy art. 12 Konwencji o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich z 5 października 1961r. „małoletni oznacza każdą osobę tak
określoną przez ustawodawstwo wewnętrzne państwa, którego
jest ona obywatelem, jak i przez ustawodawstwo wewnętrzne
miejsca jego stałego pobytu”10.
2. Pojęcie przesłuchania
Pod pojęciem przesłuchania należy rozumieć czynność
procesową, podczas której ma miejsce formalne odebranie wyjaśnień lub zeznań przez uprawniony organ procesowy11. Przesłuchanie jest sposobem uzyskania informacji od osobowych źródeł
dowodowych (oskarżony, podejrzany, świadek, biegły). Przesłuchanie wymaga utrwalenie w formie protokołu12.
2. Przesłanki warunkujące szczególne tryby przesłuchania małoletniego świadka z art. 185a k.p.k oraz art. 185b k.p.k.
Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadziła
wymóg jednorazowego przesłuchania w przyjaznych pokojach
nie tylko dzieci do 15 roku życia, ale również małoletnich pokrzywdzonych do 18 roku życia, wówczas gdy istnieje zrozumiała obawa, że przesłuchanie w innych okolicznościach negatywnie wpłynęłoby na psychikę przesłuchiwanego. W sprawach
o przestępstwa, które zostały popełnione z użyciem przemocy
lub groźby bezprawnej, lub przestępstwa przeciwko wolności,
przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

art. 15 k.c.
A. Z. Krawiec, Małoletni pokrzywdzony w polskim procesie karnym, Wyd.
„Dom Organizatora”, Toruń 2012, s. 115.
11 P. Kruszyński (red.), M. Błoński, M. Zbrojewska, Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem… wyd. cyt., s. 44.
12 Kodeks postępowania karnego komentarz, A. Sakowicz (red.), K. T. Boratyńska, A. Górski, M. Królikowski, A. Sakowicz, M. Warchoł, A. Ważny, Wyd. C.
H. Beck, Warszawa 2015, s. 415.
9

10
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przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece Kodeksu karnego13
małoletni świadek, który w chwili przesłuchania ukończył 15
rok życia jest przesłuchiwany w trybie art. 177 §1a k.p.k. wówczas, gdy zachodzi niepokój, że bezpośrednia obecność oskarżonego podczas przesłuchania mogłaby wpływać kłopotliwie na
zeznania świadka lub oddziaływać negatywnie na jego psychikę.
Małoletni, którzy są ofiarami lub świadkami przestępstw
powinni być traktowani łagodnie. Wszelkiego rodzaju czynności, które dotyczą małoletnich powinni podejmować specjaliści,
którzy są odpowiednio przeszkoleni. Przesłuchania małoletnich
powinny odbywać się w specjalnie do tego przystosowanych
pomieszczeniach oraz czynności z jego uczestnictwem powinny
być zredukowane do jak najmniejszej ilości, przede wszystkim
mowa w tym miejscu o jednorazowym przesłuchaniu.
W celu uchronienia małoletniego przed ponownym przesłuchaniem powinno ono odbyć się w przyjaznym pokoju przesłuchań, który jest wyposażony w odpowiedni sprzęt, który
umożliwi dokonanie rejestracji przesłuchania, którego dokonuje
posiadający odpowiednie przeszkolenie sędzia w obecności psychologa14. Nowa znowelizowana treść art. 185a k.p.k. brzmi:
§1. W sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub określone w rozdziałach XXIII,
XXV i XXVI Kodeksu karnego pokrzywdzonego, który w chwili
przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze
świadka tylko wówczas, gdy jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, i tylko raz, chyba że wyjdą na
jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego
przesłuchania, lub żąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w
czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego.
§2. Przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z
udziałem biegłego psychologa. Prokurator, obrońca oraz pełno13 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.)
14 Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa Sprawiedliwości od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Warszawa 30.04.2015r

95

mocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Osoba wymieniona w art. 51 § 2 lub osoba pełnoletnia
wskazana przez pokrzywdzonego, o którym mowa w § 1, ma
prawo również być obecna przy przesłuchaniu, jeżeli nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego. Jeżeli oskarżony
zawiadomiony o tej czynności nie posiada obrońcy z wyboru,
sąd wyznacza mu obrońcę z urzędu.
§3. Na rozprawie głównej odtwarza się sporządzony zapis
obrazu i dźwięku przesłuchania oraz odczytuje się protokół
przesłuchania.
§4. W sprawach o przestępstwa wymienione w § 1 małoletniego pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania ukończył 15 lat,
przesłuchuje się w warunkach określonych w § 1-3, gdy zachodzi
uzasadniona obawa, że przesłuchanie w innych warunkach mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na jego stan psychiczny15.
Celem nowelizacji art. 185a k.p.k. jest zagwarantowanie
efektywniejszej ochrony małoletnim ofiarom przestępstw, w
szczególności dotyczy to przestępstw seksualnych oraz przestępstw, które są popełnione z użyciem przemocy. Nowelizacja
jest konsekwencją dostosowania regulacji prawa polskiego do
standardów europejskich. Wyjątkowy tryb dotyczy osoby, która
nie ukończyła wieku 15 lat, w momencie przesłuchania. §4 art.
185a k.p.k. przewiduje możliwość wykorzystywania wyjątkowe
trybu przesłuchania także względem małoletniego pokrzywdzonego, który w momencie przesłuchania ma ukończone 15
lat16. „Ochrona gwarantowana komentowanym przepisem została zatem rozciągnięta na wszystkie małoletnie ofiary wymienionych w nim przestępstw. Z tym że jeżeli ukończyła ona już 15
lat, to jedynie wtedy, gdy z materiału dowodowego wynika, że
przesłuchanie jej na zasadach ogólnych może realnie grozić pogorszeniem jej stanu psychicznego, podczas gdy pokrzywdzeni,

art. 185a k.p.k.
J. Skorupka (red.), Z. Brodzisz, D. Gruszecka, I. Hayduk-Hawrylak, W. Jasiński, J. Kosonoga, B. Nita- Światlowska, K. Nowicki, Z. Pachowicz, R. Ponikowski, W. Posnow, J. Skorupka, S. Szolucha, A. Światłowski, D. Świecki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2015,s. 443.
15
16
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którzy nie ukończyli lat 15, podlegają takiej ochronie zawsze”17.
Małoletni, który nie ukończył lat 15 może być przesłuchiwany
wyłącznie wówczas, gdy czynność ta jest niezbędna dla realizacji
celów postępowania. Przepisy wyraźnie wskazują na konieczność wyłącznie jednokrotnego przesłuchania małoletniego, który
nie ukończył 15 roku życia. Artykuł 185b k.p.k. stanowi:
§ 1. W sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem
przemocy lub groźby bezprawnej lub określone w rozdziałach
XXV i XXVI Kodeksu karnego świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w warunkach określonych w art. 185a przesłuchanie pokrzywdzonego małoletniego § 1-3, jeżeli zeznania tego świadka mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
§ 2. W sprawach o przestępstwa wymienione w § 1 małoletniego świadka, który w chwili przesłuchania ukończył15 lat, przesłuchuje się w trybie określonym w art. 177 obowiązek stawiennictwa i sposoby przesłuchania świadka § 1a, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że bezpośrednia obecność oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania świadka lub
wywierać negatywny wpływ na jego stan psychiczny.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do świadka współdziałającego w popełnieniu czynu zabronionego, o który toczy się
postępowanie karne, lub świadka, którego czyn pozostaje w
związku z czynem, o który toczy się postępowanie karne18.
3. Wymogi, jakie powinno spełniać miejsce przesłuchania dziecka
według rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 18 grudnia
2013r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania dziecka przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a – 185c k.p.k.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania
przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a – 185c Ko17 J. Skorupka (red.), Z. Brodzisz, D. Gruszecka, I. Hayduk-Hawrylak, W.
Jasiński, J. Kosonoga, B. Nita- Światlowska, K. Nowicki, Z. Pachowicz, R.
Ponikowski, W. Posnow, J. Skorupka, S. Szolucha, A. Światłowski, D. Świecki,
Kodeks postępowania karnego. Komentarz… wyd. cyt., s. 443.
18 art. 185b k.p.k.
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deksu postępowania karnego określa sposób przygotowania
przesłuchania prowadzonego w trybie określonym w art. 185a–
185c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania
karnego oraz wytyczne jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania przesłuchania19. §2
Rozporządzenia wskazuje, że w przypadku gdy świadkiem jest
osoba, która w chwili przesłuchania nie ukończyła 15 lat przewidywana pora i czas przesłuchania powinny brać pod uwagę
potrzeby jakie wynikają z wieku świadka, potrzebę nawiązania z
nim kontaktu przez biegłego psychologa przed przystąpieniem
do przesłuchania oraz potrzebę ewentualnych przerw w prowadzonej czynności20. Rozporządzenie wskazuje przypadki w których sędzia, prokurator, obrońca i pełnomocnik pokrzywdzonego mogą uzgodnić z biegłym psychologiem sposób formułowania zadawanych świadkowi pytań, w szczególności dotyczących
sfery intymnej gdy:
- przesłuchiwany nie ukończył 15 lat,
- gdy przesłuchiwanym jest osoba, która cierpi na upośledzenie umysłowe,
- zaistnieją inne przypadki i potrzeba taka będzie uzasadniona względami emocjonalnymi lub predyspozycjami osobistymi świadka. W celu zminimalizowania strachu i niepokoju
świadka biegły psycholog przeprowadza przed rozpoczęciem
przesłuchania wstępną rozmowę21. W celu przeprowadzenia
przesłuchania są wydzielone: pokój przesłuchań i pokój techniczny. W pokoju przesłuchań odbywa się przesłuchanie świadka przez sędziego w obecności i z udziałem biegłegopsychologa
oraz tłumacza, jeżeli został powołany. Natomiast pokojem technicznym jest pomieszczenie, które pozostaje w ścisłym związku
z pokojem przesłuchań i jest od niego oddzielone lustrem obserwacyjnym. Pokojem technicznym może być także pomiesz-

19 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art.
185a – 185c Kodeksu postępowania karnego, (Dz. U., poz. 1642), §1.
20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
sposobu przygotowania przesłuchania… wyd. cyt. §2.
21 Tamże, §3.2 i . §4.1.
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czenie, które jest połączone z pokojem przesłuchań poprzez wykorzystanie środków technicznych, które dają możliwość przeprowadzenia przesłuchania na odległość z równoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, wówczas pokój techniczne może być ulokowany w odrębnym budynku22. Pokój
przesłuchań może być umiejscowiony w siedzibie sądu, prokuratury, Policji, instytucji państwowej lub samorządowej albo
podmiotu, do którego zadań należy pomoc małoletnim lub ofiarom przestępstwa zgwałcenia23.
W przypadku gdy jest to możliwe:
1. pokój przesłuchań, który znajduje się w budynku sądu,
prokuratury lub Policji powinien dysponować osobnym wejściem lub powinien być umiejscowiony w taki sposób, aby droga
do niego nie biegła przez tę część budynku, w której znajdują się
oskarżeni, zatrzymani lub pokrzywdzeni innymi czynami,
2. bezpośrednio przy pokoju przesłuchań powinna być
umiejscowiona toaleta,
3. w najbliższym otoczeniu pokoju przesłuchań powinna
znajdować się poczekalnia, która umożliwi świadkowi oczekiwanie na przesłuchaniu w miejscu, w którym nie mogą przebywać osoby nieupoważnione.
W poczekalni znajdują się książki, czasopisma, kredki, papier i inne przedmioty, dzięki którym świadek, w tym także małoletni poniżej 15 roku życia mogą aktywnie spędzić czas, w którym oczekują na przesłuchanie. Istnieje wymóg, aby w poczekalni nie znajdowały się dane edukacyjne i materiały dotyczące
przemocy i wykorzystywania seksualnego24. Pokój przesłuchań
powinien być tak ulokowany, aby odgłosy z zewnątrz nie zakłócały zapisu dźwięku. Tonacja pokoju przesłuchań powinna być
jasna i stonowana. Powinny się tam znajdować meble przystosowane zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, natomiast podłoga powinna zostać wyłożona miękką wykładziną25.
Tamże, §5.
Tamże, §6.1.
24 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
sposobu przygotowania przesłuchania… wyd. cyt. §7.
25 Tamże, §8.
22
23
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Pokój przesłuchań powinien być wyposażony w środki
techniczne dzięki którym możliwe jest:
-utrwalanie obrazu i dźwięku z przesłuchania,
-monitorowanie i słuchanie przebiegu przesłuchania przez
uczestników, którzy przebywają w pokoju technicznym,
- przekazywanie sędziemu prowadzącemu przesłuchanie
oraz biegłemu psychologowi pytań do świadka oraz wypowiedzi kierowanych przez uczestników czynności przebywających
w pokoju technicznym,
- utrwalanie, w formie zapisu dźwięku, pytań i wypowiedz,
Jeżeli istnieje taka potrzeba dźwięk z przebiegu przesłuchania można utrwalać na dodatkowym nośniku26. Środki techniczne są montowane w taki sposób, który umożliwi uczestnikom, którzy przebywają w pokoju technicznym obserwację pokoju przesłuchań oraz mimiki twarzy świadka, także w przypadku gdy opuszcza on głowę. Urządzania, które służą do
utrwalania obrazu i dźwięku z przebiegu przesłuchania są rozlokowywane w pokoju przesłuchań, gdy ich rozmiary i sposób
pracy nie będzie wpływał negatywnie na świadka poprzez rozpraszanie jego uwagi, w innym wypadku rozlokowuje się je w
pokoju technicznym27.
4. Rola biegłego psychologa w czasie przesłuchania małoletniego
„Bez wątpienia dziecko jest szczególnym świadkiem z
uwagi na jego kształtującą się psychikę oraz różnice jakie występują pomiędzy nim a dorosłym w odniesieniu do procesu spostrzegania, zapamiętywania i odtwarzania określonych zdarzeń”28, dlatego też rola psychologa w czasie przesłuchania ma
istotne znaczenie. Na mocy art. 185§2 k.p.k. uczestniczenie biegłego psychologa w czasie trwania przesłuchania dziecka pokrzywdzonego przestępstwem popełnionym zużyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub uregulowanym w rozdziałach
Tamże, §9.
Tamże, §10.
28 A. Gadomska –Radel, Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 194.
26
27
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XXIII, XXV, XXVI kodeksu karnego czyli przestępstwem przeciwko wolności, przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności oraz przestępstwem przeciwko rodzinie i opiece
jest obowiązkowe, zarówno w sytuacji, gdy czynności odnosi się
do dziecka, które w momencie przesłuchanie nie miało ukończonych 15 lat, jak i powyżej 15 roku życia. Z uregulowań zawartych w przepisach postępowania karnego wynika aktywna
rola biegłego psychologa w przesłuchaniu świadka małoletniego
w określonych przypadkach.
W kwestii udziału biegłego w przesłuchaniu dziecka swoją
opinię wyraził Sąd Najwyższy „Powołanie biegłych nie może
stanowić reguły przy przesłuchaniu osób nieletnich, zwłaszcza
jeśli zeznania tych osób nie budzą w przeważającej części wątpliwości, w świetle ustalonych bezspornych okoliczności sprawy”29. A. Gadomska –Radel podkreśla, że nieletniość nie jest
wystarczającą przesłanką do udziału biegłego w przesłuchaniu
dziecka. Jednocześnie autorka przytacza opinie J. Sokołowskiej i
Z. Martyniaka na temat udziału biegłego psychologa w przesłuchaniu dziecka. J. Sokołowska wskazuje na potrzebę przesłuchiwania dzieci do 7 roku życia przez biegłego psychologa, po
wcześniejszym przeanalizowaniu przez niego akt sprawy. Z kolei Z. Martyniak podkreśla, że organ procesowy nie ma wystarczającej znajomości psychiki dziecka w związku z czym ocena
zeznań dziecka jest dostateczna30.
Funkcja biegłego polega na sporządzeniu opinii dotyczącej
spornych kwestii odnośnie stanu rozwoju umysłowego, osobowości świadka, zdolności postrzegania i odtwarzania spostrzeżeń. Biegły, który wydaje opinię powinien uwzględnić działanie
stresu na małoletniego, co bez wątpienie ma niekorzystny
wpływ na zdolność procesów rozpoznawczych oraz może prowadzić do przeinaczania zapamiętanych faktów i zdarzeń dotyczących czynu zabronionego. Sąd dokonuje oceny autentyczno29 Wyrok SN z dnia 19 marca 1984r., I KR 48/84, OSNPG, nr 2, poz. 26. (w:) A.
Gadomska –Radel, Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w
procesie karnym… wyd. cyt., s. 196.
30 A. Gadomska –Radel, Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym, Wyd. Wolters Kluwer… wyd. cyt., s. 196-197.
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ści zeznań. Rola biegłego psychologa, który sporządza opinie ma
charakter pomocniczy dla sądu. Sąd Najwyższy w swoim wyroku podkreśla, że rola biegłego polega na przedłożeniu opinii
dotyczącej osobowości świadka, jego rozwoju umysłowego,
zdolności rekonstruowania spostrzeżeń, nie ma na celu dokonywania oceny wiarygodności zeznań31.
Zadaniem biegłego psychologa jest dokonanie badania
wstępnego dziecka. Celem takiego badania jest skonkretyzowanie stanu psychicznego i emocjonalnego dziecka oraz określenie
możliwości uczestniczenia w przesłuchaniu. Zgodnie z art. 185a
k.p.k. i 185b k.p.k. biegły psycholog ma za zadanie:
- nawiązać kontakt z dzieckiem w celu zbudowania poczucia bezpieczeństwa,
- zanalizować stan rozwoju i funkcjonowania świadka,
- zidentyfikować zdolność dziecka do postrzegania prawdy
i kłamstwa,
- wyjaśnić dziecku sytuację w jakiej się znalazło i poinformować o obowiązku mówienia prawdy,
- skonsultować z dzieckiem zasady kontaktu, podkreślić
możliwość zrobienia przerw i sygnalizowania aktualnych potrzeb, zgłaszania pytań i informowania o zastrzeżeniach,
- zapoznać świadka z wyposażeniem technicznym lokalu
oraz zakomunikować iż czynności są monitorowane32.
Dokonując wyboru biegłego psychologa należy mieć na
uwadze jego kwalifikacje, które powinny być udokumentowane,
odbyte szkolenia, praktykę w pracy z dziećmi oraz przygotowanie w tematyce przebiegu przesłuchania. Przed przesłuchaniem
biegłemu powinno zostać dostarczone postanowienie prokuratora/sądu o dopuszczeniu dowodu z jego opinii33.
A. Gadomska –Radel podkreśla rolę biegłego psychologa w
przesłuchaniu dziecka przytaczając słowa T. Tomaszewskiego
31

Wyrok SN z dnia 20 września 1974r., III KR 103/74, OSNKW 1974, nr 12,
poz. 231 [w:] A. Gadomska –Radel, Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka
przestępstwa w procesie karnym… wyd. cyt., s. 198.
32 A. Gadomska –Radel, Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym, Wyd. Wolters Kluwer… wyd. cyt., s. 198-199.
33 https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-wobecdzieci/przyjazne-przesluchanie-dziecka/ (dostęp 07.02.2016r.)
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„dozwolona a nawet zalecana jest jego aktywność i inicjatywy,
tym cenniejsza, że oparta na jego specjalnej wiedzy i fachowych
umiejętnościach. Może więc zwracać uwagę organowi procesowemu na dodatkowe kwestie, które wynikły w trakcie przeprowadzenia ekspertyzy, wskazywać na potrzebę dokonania nowych badań lub czynności procesowych (np. dodatkowego
przesłuchania świadka) lub możliwość uzyskania nowego dowodu bądź materiału porównawczego do badań. Jedynym
ograniczeniem są tutaj kompetencje fachowego biegłego oraz
oczywiście potrzeby sprawy i zleconej ekspertyzy”34.
Można stwierdzić, że opinia sformułowana przez biegłego
psychologa stanowi cenne źródło przy dokonywaniu oceny wiarygodności zeznań małoletniego świadka i jest pomocna dla sądu przy orzekaniu. Należy dążyć, do tego aby dziecko w miarę
możliwości było przesłuchiwane tylko raz oraz aby przesłuchanie nie spowodowało pogorszenia jego psychicznego stanu i nie
odniosło piętna na jego psychice. Dla podkreślenia wagi jaką
odgrywa udział biegłego psychologa w przesłuchaniu małoletniego świadka właściwym jest przytoczenie Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu „Udział psychologa w przesłuchaniu
małoletniego powinien być regułą z uwagi na dobro świadka –
dziecka, a konkretnie roztoczenie ochrony nad jego psychiką
oraz osobowością. Ponadto, z punktu widzenia taktyki postępowania karnego, w szczególności kryminalistycznych reguł
przesłuchania dziecka niezbędny jest każdorazowy udział w
przesłuchaniu psychologa. Jego obecność jest potrzebna nie tylko dlatego, że wątpliwości mogą pojawić się przy ocenie dojrzałości świadka oraz poziomie jego rozwoju umysłowego, ale w
głównej mierze po to, by chronić delikatną i nieukształtowaną
jeszcze osobowość dziecka oraz jego psychikę przed negatyw-

T. Tomaszewski, Prawa i obowiązki biegłego według kodeksu postępowania
karnego [w:] A. Gadomska –Radel, Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka
przestępstwa w procesie karnym, Wyd. Wolters Kluwer… wyd. cyt., s. 199.
34
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nymi następstwami kontaktu z organami ścigania, a także wymiaru sprawiedliwości karnej”35.
5. Praktyczny aspekt funkcjonowania przyjaznych pokoi
przesłuchań w Polsce w latach 2011-2014
W 2011 roku na obszarze całego kraju istniało ponad 420
miejsc przyjaznych przesłuchiwanemu dziecku. 186 z nich znajdowało się w komisariatach Policji, 6 w prokuraturach, 91 w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych i 71 w innych instytucjach36.
Wykres 1. Liczba przyjaznych miejsc przesłuchań w roku
2011– udział procentowy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji
działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa Sprawiedliwości od
1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Opracowanie: Ministerstwo
Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 20.06.2012r.

35

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2006r. II AKa 134/06,
Lex nr 190483 (w:) Orzecznictwo sądów apelacyjnych, B. Kurzępa (red. nacz.), nr
1/11, Warszawa 2011.
36 Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa
Sprawiedliwości od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Opracowanie:
Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i
Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
20.06.2012r.
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Z wykresu wynika, że największy procent przyjaznych
miejsc przesłuchań w roku 2011 aż 44% występował z komisariatach Policji, natomiast najmniejszy procent w prokuraturach.
Wyposażenie i organizacja tych miejsc pozostaje zróżnicowana.
Część tych placówek wyposażona jest we właściwie dobrane
meble oraz profesjonalny sprzęt audio-video umożliwiający porozumiewanie się osób uczestniczących w przesłuchaniu, znajdujących się w dwóch różnych pomieszczeniach przedzielonych
lustrem weneckim i rejestrację czynności przesłuchania, spełniając wszelkie wymogi do prowadzenia czynności procesowych
przez sądy z udziałem małoletnich. Do dnia 31 grudnia 2011 roku 54 z nich otrzymały certyfikaty przyjaznych pokoi przesłuchań. Niecałe 13% z wszystkich przyjaznych miejsc przesłuchań
stało się pomieszczeniami certyfikowanymi. W 2011 roku liczba
wniosków prokuratora o przesłuchanie dziecka przez sąd w trybie 185a k.p.k. i 185b kpk wyniosła: - w sądach rejonowych –
5.787 (5.248 – 2010 (bez art. 185b k.p.k), - w sądach okręgowych –
67 (35 – 2010 (bez art. 185b k.p.k).
W roku 2011 w trybie art. 185a k.p.k w sądach rejonowych
jeden raz przesłuchano 4953 dzieci, natomiast w sądach okręgowych – 46 dzieci. W związku z wyjściem na jaw istotnych okoliczności, których wyjaśnienie wymagało ponownego przesłuchania w sądach rejonowych przesłuchano 47 dzieci, natomiast
w sądach okręgowych 7 dzieci. W roku 2011 ponownego przesłuchania dziecka zażądał podejrzany, oskarżony, który nie miał
obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania, w sądach rejonowych dotyczyło to 11 dzieci, natomiast w sądach okręgowych 1
dziecka. W roku 2011 w trybie art. 185b k.p.k. jeden raz przesłuchano w sądach rejonowych 898 dzieci, natomiast w sądach
okręgowych 25 dzieci. W związku z wyjściem na jaw istotnych
okoliczności, których wyjaśnienie wymagało ponownego przesłuchania w sądach rejonowych przesłuchano 8 dzieci. W roku
2011 ponownego przesłuchania dziecka zażądał podejrzany,
oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania, w sądach rejonowych dotyczyło to 5 dzieci. W roku 2011
w trybie art. 185a k.p.k. zostało przesłuchanych 5065 dzieci, natomiast w trybie art. 185b k.p.k. 936.
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Wykres 2. Liczba przesłuchanych dzieci w obu trybach w
roku 2011.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji
działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa Sprawiedliwości od
1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Opracowanie: Ministerstwo
Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 20.06.2012r.

Łącznie w roku 2011 zostało w obu tych trybach przesłuchanych 6001 dzieci. W roku 2011 w trybie art. 185a k.p.k. przesłuchano o 4129 dzieci więcej niż w trybie art. 185b k.p.k. W 2012 roku na
terenie całego kraju istniało ponad 400 miejsc przyjaznych przesłuchiwanemu dziecku. Funkcjonowały one w komisariatach Policji,
sądach, prokuraturach, Rodzinnych Ośrodkach DiagnostycznoKonsultacyjnych oraz w innych instytucjach. Wyposażenie i organizacja tych miejsc była zróżnicowana. Część tych placówek wyposażona była we właściwie dobrane meble oraz profesjonalny sprzęt
audio-video umożliwiający porozumiewanie się osób uczestniczących w przesłuchaniu, znajdujących się w dwóch różnych pomieszczeniach przedzielonych lustrem weneckim i rejestrację
czynności przesłuchania, spełniając wszelkie wymogi do prowadzenia czynności procesowych przez sądy z udziałem małoletnich.
Do dnia31 grudnia 2012 roku 65 z nich otrzymało certyfikaty przyjaznych pokoi przesłuchań. W 2012 roku liczba wniosków prokuratora o przesłuchanie dziecka przez sąd w trybie 185a i 185b k.p.k
wyniosła: w sądach rejonowych – 6532 bez art. 185b k.p.k, w sądach okręgowych – 121 bez art. 185b k.p.k.
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W roku 2012 w trybie art. 185a k.p.k w sądach rejonowych
jeden raz przesłuchano 5270 dzieci, natomiast w sądach okręgowych –68 dzieci. W związku z wyjściem na jaw istotnych okoliczności, których wyjaśnienie wymagało ponownego przesłuchania w sądach rejonowych przesłuchano58 dzieci, natomiast w
sądach okręgowych 2 dzieci. W roku 2012 ponownego przesłuchania dziecka zażądał podejrzany, oskarżony, który nie miał
obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania, w sądach rejonowych dotyczyło to 27 dzieci, natomiast w sądach okręgowych 1
dziecka. W roku 2012 w trybie art. 185b k.p.k. jeden raz przesłuchano w sądach rejonowych 1096 dzieci, natomiast w sądach
okręgowych 54 dzieci. W roku 2012 w sądach okręgowych nie
wyszły na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymagało ponownego przesłuchania oraz podejrzany, oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania nie zażądał ponownego przesłuchania37.
Wykres 3. Liczba przesłuchanych dzieci w obu trybach w
roku 2012.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji
działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa Sprawiedliwości od
1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Opracowanie: Ministerstwo

37 Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa
Sprawiedliwości od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Opracowanie:
Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i
Praw Człowieka, Warszawa 12.06.2013r.
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Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, Warszawa 12.06.2013r.

W roku 2012 w trybie art. 185a k.p.k. zostało przesłuchanych 5426 dzieci, natomiast w trybie art. 185b k.p.k. 1162 dzieci.
Łączna liczby przesłuchanych dzieci 6588 dzieci. W 2013 roku na
terenie całego kraju istniało ponad 400 miejsc przyjaznych przesłuchiwanemu dziecku. Znajdowały się one w komisariatach
Policji, sądach, prokuraturach, Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno- Konsultacyjnych oraz w innych instytucjach. Wyposażenie i organizacja tych miejsc pozostaje zróżnicowana. Część
tych placówek wyposażona jest we właściwie dobrane meble
oraz profesjonalny sprzęt audio-video umożliwiający porozumiewanie się osób uczestniczących w przesłuchaniu, znajdujących się w dwóch różnych pomieszczeniach przedzielonych lustrem weneckim i rejestrację czynności przesłuchania, spełniając
wszelkie wymogi do prowadzenia czynności procesowych przez
sądy z udziałem małoletnich. Do dnia 31 grudnia 2013 roku 76 z
nich otrzymało certyfikaty przyjaznych pokoi przesłuchań. W
2013 roku liczba wniosków prokuratora o przesłuchanie dziecka
przez sąd w trybie 185a i 185b k.p.k. wyniosła 7.314, w tym: w
sądach rejonowych – 7.203,w sądach okręgowych – 11138.
W roku 2013 w trybie art. 185a k.p.k w sądach rejonowych
jeden raz przesłuchano 5514 dzieci, natomiast w sądach okręgowych –64 dzieci. W związku z wyjściem na jaw istotnych okoliczności, których wyjaśnienie wymagało ponownego przesłuchania w sądach rejonowych przesłuchano 113 dzieci, natomiast
w sądach okręgowych 5 dzieci. W roku 2013 ponownego przesłuchania dziecka zażądał podejrzany, oskarżony, który nie miał
obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania, w sądach rejonowych dotyczyło to 48 dzieci, natomiast w sądach okręgowych 3
dzieci. W roku 2013 w trybie art. 185b k.p.k. jeden raz przesłu38 Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa
Sprawiedliwości od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Opracowanie:
Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i
Praw Człowieka Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Warszawa 09.05.2014r.
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chano w sądach rejonowych 1169 dzieci, natomiast w sądach
okręgowych 24 dzieci. W roku 2013 w sądach okręgowych w
związku z wyjściem na jaw istotnych okoliczności, których wyjaśnienie wymagało ponownego przesłuchania zostało przesłuchane 1 dziecko. W roku 2013 w sądach rejonowych w trybie
185a k.p.k. zostało przesłuchanych 5 675 dzieci, w sądach okręgowych w trybie 185a k.p.k. zostało przesłuchanych 72 dzieci. W
sądach rejonowych w trybie 185b k.pk. zostało przesłuchanych
1205 dzieci, natomiast w sądach okręgowych 25 dzieci. W roku
2013 w trybie 185a k.p.k. przesłuchano łącznie 5747 dzieci, natomiast w trybie 185b k.p.k. 1230 dzieci. Łącznie w obu trybach
w roku 2013 przesłuchano 6977 dzieci39.
Wykres 4. Liczba przesłuchanych dzieci w obu trybach w
roku 2013.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa Sprawiedliwości od 1 stycznia
2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Warszawa 09.05.2014r.

W roku 2013 dzieci przesłuchane w trybie art. 158 k.p.k
stanowiły 18% wszystkich przesłuchanych dzieci w tym roku w
39 Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa
Sprawiedliwości od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Opracowanie:
Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i
Praw Człowieka Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Warszawa 09.05.2014r.
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obu trybach. W 2014 roku na terenie całego kraju istniało ponad
400 miejsc przyjaznych przesłuchiwanemu dziecku. Znajdują się
one w komisariatach Policji, sądach, prokuraturach, Rodzinnych
Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych oraz w innych instytucjach. Wyposażenie i organizacja tych miejsc pozostaje zróżnicowana. Część tych placówek wyposażona jest we właściwie
dobrane meble oraz profesjonalny sprzęt audio-video umożliwiający porozumiewanie się osób uczestniczących w przesłuchaniu, znajdujących się w dwóch różnych pomieszczeniach,
często przedzielonych lustrem weneckim, i rejestrację czynności
przesłuchania, spełniając wszelkie wymogi do prowadzenia
czynności procesowych przez sądy z udziałem małoletnich. W
2014 roku liczba wniosków prokuratora o przesłuchanie dziecka
przez sąd w trybie 185a k.p.k. i 185b k.p.k. znacząco wzrosła i
wyniosła 9.082 w tym:
w sądach rejonowych – 8.884
w sądach okręgowych – 19840.
W roku 2014 w sądach rejonowych w trybie art. 185a k.p.k.
zostało jeden raz przesłuchanych 7132 dzieci, natomiast w sądach okręgowych 151 dzieci. W 2014 roku przesłuchano więcej
niż jeden raz z powodu wyjścia na jaw istotnych okoliczności,
których wyjaśnienie wymagało ponownego przesłuchania w
sądach rejonowych 170 dzieci, natomiast w sądach okręgowych
4 dzieci. W roku 2014 ponownego przesłuchania dziecka zażądał
podejrzany, oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania, w sądach rejonowych dotyczyło to 72 dzieci, natomiast w sądach okręgowych 6 dzieci. W roku 2014 w sądach rejonowych w trybie art. 185b k.p.k. zostało jeden raz przesłuchanych 1.682 dzieci, natomiast w sądach okręgowych 34
dzieci. W 2014 roku przesłuchano więcej niż jeden raz z powodu
wyjścia na jaw istotnych okoliczności, których wyjaśnienie wy40 Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa
Sprawiedliwości od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Opracowanie:
Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i
Praw Człowieka Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Warszawa 30.04.2015r.
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magało ponownego przesłuchania w sądach rejonowych 93
dzieci, natomiast w sądach okręgowych nie przesłuchano ponownie dzieci41.
W roku 2014 ponownego przesłuchania dziecka zażądał
podejrzany, oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania, w sądach rejonowych dotyczyło to 29 dzieci, natomiast w sądach okręgowych 2 dzieci.
Wykres 5. Liczba przesłuchanych dzieci w obu trybach w
roku 2014.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji
działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa Sprawiedliwości od
1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Opracowanie: Ministerstwo
Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Warszawa
30.04.2015r.

Łączna liczba przesłuchanych dzieci w roku 2014 w trybie
185a k.p.k.to 7535dzieci, natomiast w trybie 185b k.p.k. zostało
przesłuchanych 1840 dzieci. Reasumując w obu trybach zostało
przesłuchanych 9375 dzieci.

41 Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa
Sprawiedliwości od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Opracowanie:
Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i
Praw Człowieka Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Warszawa 30.04.2015r.
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Ministerstwo Sprawiedliwości od 2014 r. prowadzi ewidencję dotyczącą przesłuchać dzieci w obu trybach biorąc pod
uwagę płeć dzieci.
W roku 2014 w sądach rejonowych w trybie art. 185a k.p.k.
zostało przesłuchanych 4.578 dziewczynek i 2.796 chłopców. Natomiast w sądach okręgowych w roku 2014 przesłuchano 118
dziewczynek i 43 chłopców. Łącznie w trybie 185a k.p.k. w roku
2014 w obu sądach zostało przesłuchanych 7535 dzieci z czego
dziewczynki stanowiły 62,3%, a chłopcy 37,7%.
Wykres 6. Stosunek procentowy przesłuchanych dziewczynek i chłopców w roku 2014 w trybie 185a w sądach rejonowych i okręgowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji
działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa Sprawiedliwości od
1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Opracowanie: Ministerstwo
Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Warszawa
30.04.2015r.

Łącznie w trybie 185a k.p.k. w roku 2014 w obu sądach zostało przesłuchanych 7535 dzieci z czego dziewczynki stanowiły
62,3%, a chłopcy 37,7%. W roku 2014 w sądach rejonowych w
trybie art. 185b k.p.k. zostało przesłuchanych 960 dziewczynek i
844 chłopców. Natomiast w sądach okręgowych w roku 2014
przesłuchano 18 dziewczynek i 18 chłopców.
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Wykres 7. Stosunek procentowy przesłuchanych dziewczynek i chłopców w roku 2014 w trybie 185b w sądach rejonowych i okręgowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji
działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa Sprawiedliwości od
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Łącznie w trybie 185b k.p.k. w roku 2014 w obu sądach zostało przesłuchanych 1840 dzieci z czego dziewczynki stanowiły
53%, a chłopcy 47%.
W roku 2014 w sądach rejonowych w trybie art. 185a k.p.k.
w przyjaznych pokoju przesłuchań w sądzie przesłuchano 3776
dzieci, natomiast poza sądem 1668 dzieci. W sądach okręgowych
w trybie art. 185a k.p.k. w przyjaznych pokoju przesłuchań w
sądzie przesłuchano 95 dzieci, natomiast poza sądem 62 dzieci.
Wynika z tego, że prawie 70% przesłuchiwanych dzieci w trybie
art. 185a k.p.k. zostało przesłuchanych w przyjaznym pokoju
przesłuchań w sądzie.
W roku 2014 w sądach rejonowych w trybie art. 185b k.p.k.
w przyjaznych pokoju przesłuchań w sądzie przesłuchano 819
dzieci, natomiast poza sądem 540 dzieci. W sądach okręgowych
w trybie art. 185b k.p.k. w przyjaznych pokoju przesłuchań w
sądzie przesłuchano 19 dzieci, natomiast poza sądem 14 dzieci.
Wynika z tego, że 60% przesłuchiwanych dzieci w trybie art.
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185b k.p.k. zostało przesłuchanych w przyjaznym pokoju przesłuchań w sądzie42.
Na podstawie Sprawozdań z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministra Sprawiedliwości sformułowano następujące wnioski:
1. Liczba przyznanych certyfikatów przyjaznych pokoi
przesłuchań w latach 2011-2014 systematycznie wzrastała. W
roku 2011 przyznano 54 certyfikaty, w roku 2012 – 65 certyfikaty, w roku 2013 – 76 certyfikaty, natomiast w roku 2014 – 86.
Łącznie w latach 2011-2014 przyznano 281 certyfikatów
przyjaznych pokoi przesłuchań.
Wykres 8. Liczba przyznanych certyfikatów latach 2011-2014.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa Sprawiedliwości za
lata 2011-2014.

2. Liczba dzieci przesłuchanych w charakterze pokrzywdzonego w sądach rejonowych jeden raz w latach 2011-2014
wzrastała. W roku 2011 jeden raz zostało przesłuchanych 4953
dzieci, w 2012 -5270 dzieci ,w 2013 -5514 dzieci, natomiast w roku 2014 liczba ta wyniosła 7.132.
42 Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa
Sprawiedliwości od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Opracowanie:
Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i
Praw Człowieka Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Warszawa 30.04.2015r.
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Wykres 9. Liczba dzieci przesłuchanych jeden raz w sądach
rejonowych w trybie art. 185a k.p.k. w latach 2011-2014.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa Sprawiedliwości za
lata 2011-2014.

Łącznie w latach 2011 – 2014 w sądach rejonowych jeden
raz w trybie art. 185a k.p.k. przesłuchano 22 869 dzieci.
3. Liczba przesłuchanych dzieci w trybie art. 185a k.p.k.
więcej niż raz z powodu wyjścia na jaw istotnych okoliczności,
których ujawnienie wymagało ponownego przesłuchania w sądach rejonowych w roku 2011 wyniosła 47, w roku 2012 – 58, w
roku 2013 – 113, natomiast w roku 2014 – 170. Zauważyć można
systematyczny wzrost liczby przesłuchanych dzieci ponowny
raz w związku z wyjściem na jak nowych okoliczności, których
wyjaśnienie wymagało przesłuchania. Łączna liczba dzieci przesłuchanych w sądach rejonowych więcej razy w latach 2011-2014
wyniosła 388.
4. Gdy zażądał tego podejrzany, oskarżony, który nie miał
obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania w sądach rejonowych w trybie art. 185a k.p.k. w roku 2011 przesłuchano – 11
dzieci, w roku 2012 – 27 dzieci, w roku 2013 – 48, w roku 2014 –
72. Łączna liczba w latach 2011-2014 wyniosła 158.
5. Łączna liczba przesłuchanych dzieci w trybie art. 185a
k.pk. w sądach rejonowych w latach 2011-2014 wyniosła 23 415.
6. W roku 2011 liczba przesłuchanych dzieci w sądach
okręgowych jeden raz w trybie art. 185a k.p.k. wyniosła 46, w
roku 2012- 68, w roku 2013 – 64, natomiast w roku 2014 – 151.
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Wykres 10. Liczba dzieci przesłuchanych jeden raz w sądach okręgowych w trybie art. 185a k.p.k. w latach 2011-2014.
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Łączna liczba dzieci przesłuchanych w sądach okręgowych
jeden raz w trybie art. 185 a k.p.k. wyniosła 329.
7. Liczba przesłuchanych dzieci w trybie art. 185a k.p.k.
więcej niż raz z powodu wyjścia na jaw istotnych okoliczności,
których ujawnienie wymagało ponownego przesłuchania w sądach okręgowych w roku 2011 wyniosła 7, w roku 2012 – 2, w
roku 2013 – 5, natomiast w roku 2014 – 4. Zauważyć można systematyczny wzrost liczby przesłuchanych dzieci ponowny raz w
związku z wyjściem na jak nowych okoliczności, których wyjaśnienie wymagało przesłuchania. Łączna liczba dzieci przesłuchanych w sądach okręgowych więcej razy w latach 2011-2014
wyniosła 18.
8. Gdy zażądał tego podejrzany, oskarżony, który nie miał
obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania w sądach okręgowych w trybie art. 185a k.p.k. w roku 2011 przesłuchano – 1
dziecko, w roku 2012 – 1 dziecko, w roku 2013 – 3 dzieci, w roku
2014 – 6. Łączna liczba w latach 2011-2014 wyniosła 11.
9. Łączna liczba przesłuchanych dzieci w trybie art. 185a
k.pk. w sądach okręgowych w latach 2011-2014 wyniosła 358.
10. Łączna liczba przesłuchanych dzieci w trybie 185a
k.p.k. w sądach rejonowych i okręgowych w latach 2011-2014
wyniosła 23 773.
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11. W roku 2011 liczba przesłuchanych dzieci w sądach rejonowych jeden raz w trybie art. 185b k.p.k. wyniosła 898, w roku
2012-1.096, w roku 2013 –1.169, natomiast w roku 2014 – 1.682.
Wykres 11. Liczba dzieci przesłuchanych jeden raz w sądach rejonowych w trybie art. 185b k.p.k. w latach 2011-2014.
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Łączna liczba dzieci przesłuchanych jeden raz w trybie art.
185 k.p.k. w sądach rejonowych w latach 2011-2014 wyniosła 4845.
12. Liczba przesłuchanych dzieci w trybie art. 185b k.p.k.
więcej niż raz z powodu wyjścia na jaw istotnych okoliczności,
których ujawnienie wymagało ponownego przesłuchania w sądach rejonowych w roku 2011 wyniosła 8, w roku 2012 – 7, w
roku 2013 – 22, natomiast w roku 2014 – 93. Zauważyć można
systematyczny wzrost liczby przesłuchanych dzieci ponowny
raz w związku z wyjściem na jak nowych okoliczności, których
wyjaśnienie wymagało przesłuchania. Łączna liczba dzieci przesłuchanych w sądach rejonowych więcej razy w latach 2011-2014
wyniosła 130.
13. Gdy zażądał tego podejrzany, oskarżony, który nie miał
obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania w sądach rejonowych w trybie art. 185b k.p.k. w roku 2011 przesłuchano – 5
dzieci, w roku 2012 – 5 dzieci w roku 2013 – 14 dzieci, w roku
2014 – 29. Łączna liczba w latach 2011-2014 wyniosła 53.
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14. Łączna liczba przesłuchanych dzieci w trybie art. 185b
k.pk. w sądach rejonowych w latach 2011-2014 wyniosła 5028.
15. W roku 2011 liczba przesłuchanych dzieci w sądach
okręgowych jeden raz w trybie art. 185b k.p.k. wyniosła 25, w
roku 2012- 54, w roku 2013 – 24, natomiast w roku 2014 – 34.
Wykres 12. Liczba dzieci przesłuchanych jeden raz w sądach rejonowych w trybie art. 185b k.p.k. w latach 2011-2014.
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Łączna liczba dzieci przesłuchanych jeden raz w trybie art.
185 k.p.k. w sądach okręgowych w latach 2011-2014 wyniosła 137.
16. Ponowny raz w związku z wyjściem na jak nowych
okoliczności, których wyjaśnienie wymagało przesłuchania w
sądach okręgowych w trybie art. 185b k.p.k. zostało przesłuchane 1 dziecko w roku 2013.
17. Gdy zażądał tego podejrzany, oskarżony, który nie miał
obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania w sądach okręgowych w trybie art. 185b k.p.k. w roku tylko w roku 2014 zostało
przesłuchanych 2 dzieci.
18. Łączna liczba przesłuchanych dzieci w trybie art. 185b
k.pk. w sądach okręgowych w latach 2011-2014 wyniosła 140.
19. Łączna liczba przesłuchanych dzieci w trybie 185b
k.p.k. w sądach rejonowych i okręgowych w latach 2011-2014
wyniosła 5168.
118

20. Łączna liczba przesłuchanych dzieci w obu trybach w
sądach rejonowych i okręgowych w latach 2011-2014 wyniosła
28 941.
6. Praktyczny aspekt funkcjonowania przyjaznych pokoi
przesłuchań w województwie podkarpackim
Na terenie województwa podkarpackiego w obiektach Policji usytuowanych jest 16 tzw. „Przyjaznych pokoi przesłuchań.
Dane dotyczące ilości prowadzonych przesłuchań w tego typu
pomieszczeniach gromadzone są przez Wydział prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie począwszy od 2014r.
Z zebranych danych z Komend Miejskich i Powiatowych Policji
województwa podkarpackiego oraz z Wydziału Konwojowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wynika, że szacunkowo w 2014r. w tzw. „Przyjaznych pokojach przesłuchań”
łącznie przesłuchano 128 osób niepełnoletnich, natomiast w 2015
roku przeprowadzono 108 tego typu przesłuchań. Tzw. „Przyjazny pokój przesłuchań” jest szczególnym miejscem przeznaczonym do prowadzenia przesłuchań małoletnich świadków i ofiar
przestępstw. Prowadzone w tego typu pomieszczeniach przesłuchania dotyczą przede wszystkim spraw związanych z przestępstwami seksualnymi, przeciwko życiu i zdrowiu, wymierzonych przeciwko rodzinie, z przestępczością i demoralizacją
osób nieletnich, jak również w razie zapotrzebowania w pomieszczeniach tych mogą być prowadzone inne przesłuchania.
Ponadto „Przyjazne pokoje przesłuchań” służą również do
przeprowadzania rozmów profilaktycznych, doradczych, okazani itp. Jedynym certyfikowanym pokojem w obiektach Policji
w województwie podkarpackim jest „Przyjazny pokój przesłuchań” w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku. Brak certyfikatu pozostałych pokoi nie świadczy jednak o tym, że pomieszczenia nie spełniają kryteriów umożliwiających prowadzenie przesłuchań w trybie określonym w art. 185a-185b k.p.k.
Brak certyfikatu najczęściej związany jest z faktem, że kierownik
danej jednostki Policji nie ubiegał się o przyznanie certyfikatu.
Przesłuchanie małoletniego odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku przesłuchań ma119

łoletnich w trybie art. 185a-185b k.p.k.w przesłuchaniu uczestniczą osoby wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie sposobu przygotowania
przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art.
185a-185c Kodeksu postępowania karnego.
Podczas przesłuchań małoletnich przez Policję, czynności
prowadzi funkcjonariusz, w miarę możliwości, posiadający specjalistyczne przeszkolenie w zakresie pracy z nieletnimi. Prowadzonych przez Policję przesłuchań małoletnich nie wykonuje
pracownik cywilny. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października
1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich art. 32f przesłuchanie przez Policję odbywa się w obecności rodziców, którym
przysługuje władza rodzicielska, albo opiekuna lub obrońcy nieletniego. Jeśli zapewnienie obecności wymienionych byłoby
niemożliwe, należy wezwać wskazaną przez nieletniego osobę
mu bliską, przedstawiciela szkoły, do której nieletni uczęszcza,
asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub
przedstawiciela organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy oddziaływanie wychowawcze na nieletnich lub
wspomaganie procesu ich resocjalizacji.
Pokoje przesłuchań w następujących obiektach spełniają
kryteria wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie sposobu przygotowania
przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art.
185a-185c Kodeksu postępowania karnego:
1. Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie ul. Witosa
9/8, 36-200 Brzozów,
2. Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław,
3. Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku ul. M. Skłodowskiej 2, 37-300 Leżajsk,
4. Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku, ul. Stepkiewicza 1, 37-200 Przeworsk,
5. Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 24, 37-450 Stalowa Wola,
6. Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych,
ul.29 Listopada 33, 38-700 Ustrzyki Dolne.
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Natomiast pokoje przesłuchań w następujących obiektach
nie spełniają kryteriów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie sposobu
przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego:
1. Posterunku Policji w Dydni (teren działania KPP w Brzozowie), 36-204 Dydnia 344,
2. Posterunku Policji w Nozdrzcu (teren działania KPP w
Brzozowie), 36-245 Nozdrzec 224,
3. Komendzie Powiatowej Policji w Kolbuszowej, ul. Plac
Wolności 1, 36-100 Kolbuszowa,
4. Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie, ul. Słowackiego 14, 37-600 Lubaczów,
5. Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, ul. Sandomierska 6, 37-400 Nisko,
6. Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu, ul. Bohaterów
Getta 1, 37-700 Przemyśl,
7. Policyjnej Izbie Dziecka Komenda Wojewódzka Policji w
Rzeszowie ul, Rejtana 34, 35-328 Rzeszów,
8. Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 8, 39-300 Mielec,
9. Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 2,
39-400 Tarnobrzeg,
10. Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku, ul. Witkiewicza 3, 38-500 Sanok43.
Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Krośnie Przyjazny
Pokój Przesłuchań Dzieci tzw. Niebieski pokój funkcjonował w
latach 2002-2012 i nie posiadał certyfikacji. Komenda Miejska
Policji w Krośnie nie prowadziła ewidencji dotyczącej liczby
oraz tematyki realizowanych przesłuchań z udziałem małoletnich. Czynności procesowe, w których uczestniczą małoletni
prowadzone są w obecności ich opiekunów przez posiadających
specjalistyczne przeszkolenie zawodowe funkcjonariuszy Wy-

Dane udostępnione przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie z
dnia05.02.2016r.
43
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działu Prewencji oraz Wydziału Dochodzeniowo –Śledczego
Komendy Miejskiej Policji w Krośnie44.
„Niebieski Pokój” w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku został utworzony w dniu 09.05.2002 roku ze środków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Nisko”. Pokój nie posiada certyfikatu Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji „Dzieci Niczyje”. Wystrojem przypomina typowy pokój dziecięcy. Od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku została tam przesłuchana jedna osoba małoletnia do 18 roku życia, sprawa dotyczyła wykorzystania seksualnego. Komenda Powiatowa Policji
w Nisku nie posiada informacji na temat lat wcześniejszych, ponieważ przepisy nie nakładały obowiązku prowadzenia takiej
ewidencji. Pokój jest wykorzystywany w marginalnym stopniu
do przesłuchań małoletnich ze względu na małą liczbę tego rodzaju spraw oraz brak możliwości wizualnego zarejestrowania
przebiegu przesłuchania. Najczęściej są w nim przesłuchiwane
pełnoletnie osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie. W przypadku prowadzenia przesłuchania małoletniego uczestniczy w
nim w zależności od decyzji sędziego, policjantka, psycholog
bądź sam sędzia45.
W Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli niebieski
pokój funkcjonuje od 2005 roku.
W roku 2015 z uwagi na remont pomieszczeń KPP w Stalowej Woli i zmianę w lokalizacji niebieskiego pokoju nie wykonywano przesłuchań w tym pomieszczeniu. W roku 2014 takich
przesłuchań było – 102. Przesłuchania dotyczyły spraw związanych z demoralizacją osób nieletnich oraz postępowań w kierunku art. 157 kk (uszkodzenie ciała), art. 190 kk (groźby karalne), art. 278 kk (kradzież), art. 282 kk (wymuszenie rozbójnicze),
a także o czyny karalne wynikające z kodeksu wykroczeń. Niebieski pokój w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli
nie posiada certyfikatu. Zgodnie z Ustawą o postępowaniu w
sprawach nieletnich w czynnościach przesłuchania nieletniego w
44 Dane udostępnione przez Komendę Miejską Policji w Krośnie z dnia
27.01.2016r.
45 Dane udostępnione przez Komendę Powiatową Policji w Nisku z dnia
20.01.2016r.
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niebieskim pokoju uczestniczy prawny opiekun. Przesłuchania
dokonuje funkcjonariusz Policji, który posiada specjalistyczne
przeszkolenie w zakresie pracy z nieletnimi. Niebieski pokój
wyposażony jest: w kamerę rejestrującą przesłuchanie, mikrofon
umożliwiający nagrywanie, meble zapewniające komfortowe
przebywanie w nim dziecka (fotele, stolik, krzesła), nie posiada
zabezpieczeń w oknach (krat), obok pokoju przesłuchań znajduje się pokój techniczny wraz z lustrem weneckim46.
W Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie oraz podległych jednostkach czyli Posterunku Policji w Dydni i Posterunku
Policji w Nozdrzcu funkcjonują „Niebieskie Pokoje”. W skład
wyposażenia pokoju w Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie wchodzi urządzenie rejestrujące obraz analogowy i urządzenie do rejestracji dźwięku. Pokój jest przystosowany do przesłuchiwania dzieci i dorosłych i nie posiada certyfikatu. Pokój
nie jest wyposażony w urządzenie do rejestracji obrazu cyfrowego i lustro weneckie. Podczas przesłuchania małoletnich nie
uczestniczą funkcjonariusze ani pracownicy cywilni KPP w
Brzozowie. W 2009 roku w niebieskich pokojach (w trybie art.
185a oraz 185b k.p.k.) zostało przesłuchanych 5 małoletnich, w
2010 roku – 3, w 2011 roku – 11, w 2012 roku – 5, w 2013 – 1, w
2014 roku – 1, w 2015 – 3 małoletnich47.
W Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach nie funkcjonuje przyjazny pokój przesłuchań. Na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego przyjazny pokój przesłuchań znajduje
się w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Lubzinie. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach
nie wykorzystywali, do tej pory przedmiotowego pokoju do
przeprowadzenia czynności przesłuchania małoletniego. Jeżeli
zachodzi konieczność przesłuchania małoletniego i jest to dopuszczalne na gruncie kodeksu postępowania karnego, przesłuchanie takiego świadka odbywa się w pomieszczeniach służbowych Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, w obecności
46 Dane udostępnione przez Komendę Powiatową Policji w Stalowej Woli z dnia
25 stycznia 2016r.
47 Dane udostępnione przez Komendę Powiatową Policji w Brzozowie z dnia 27
stycznia 2016r.
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rodzica/opiekuna prawnego. Przesłuchania dokonują funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego Policji, prowadzący
dane postępowanie przygotowawcze48.
W Komendzie Policji w Tarnobrzegu funkcjonował przyjazny pokój przesłuchań przez okres 15 lat, od 3 lat pokój jest nieczynny i nie posiada certyfikatu. W Komendzie Miejskiej Policji
w Tarnobrzegu nie prowadzono ewidencji liczby przesłuchiwanych małoletnich i jakich spraw przesłuchania dotyczyły. W ramach prowadzonych postępowań nieletni świadkowie przesłuchiwani są przez policjantów prowadzących postępowanie
zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie z dnia 6 czerwca
1997r. Kodeks postępowania karnego oraz w Ustawie z dnia 26
października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich49.
Zakończenie
Podsumowując rozważania na temat ochrony małoletniego
świadka na gruncie kodeksu postępowania karnego z pewnością
można stwierdzić, że psychika i osobowość dziecka wymagają
tego, aby biegły psycholog być obecny przy każdym przesłuchaniu, nie tylko przy wyznaczonej kategorii przestępstw. Dotyczy
to zarówno przesłuchania w trakcie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Przesłuchanie dziecka jako pokrzywdzonego i świadka powinno być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz przyjętymi normami. Przesłuchanie powinno uwzględniać możliwości rozwojowe przesłuchiwanego dziecka, gwarantować realizację jego praw oraz
środki ochrony w czasie postępowania przygotowawczego i sądowego i zapewnić odpowiednią reprezentację dziecka w czasie
postępowania karnego. Przesłuchanie powinno uniemożliwić
dziecku kontakt ze sprawcą oraz zostać przeprowadzone w sposób, który daje możliwość wykorzystania warunków technicznych Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci. Przesłuchanie
dziecka powinno odbyć się w taki sposób, który zapewni usu48 Dane udostępnione przez Komendę Powiatową Policji w Ropczycach z dnia 29
stycznia 2016r.
49 Dane udostępnione przez Komendę Miejską Policji w Tarnobrzegu z dnia 29
stycznia 2016r.
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nięcie wszystkich okoliczności, które mogą przyczynić się do w
przesłuchania dziecka.Wszystkie cele określone we wprowadzeniu zostały zrealizowane.
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest omówienie ochrony małoletniego świadka na gruncie Kodeksu Postępowania Karnego.
Wyjaśniono pojęcia: świadek, małoletni i przesłuchanie. Omówiono przesłanki warunkujące szczególne tryby przesłuchania
małoletniego świadka oraz wymogi, jakie powinno spełniać
miejsce przesłuchania dziecka. Opisano rolę biegłego psychologa
w czasie przesłuchania małoletniego. Przeanalizowano praktyczny aspekt funkcjonowania przyjaznych pokoi przesłuchań.
Kluczowe słowa: ochrona, przesłuchanie, psycholog.
Abstract
The protection of the minor witness on the basis of the code of
criminal procedure
The purpose of this article is to discuss the protection of the
minor witness on the basis of the Code of Criminal Procedure.
Explains concepts: witness minors and hearing. Discusses the
reasons conditioning the specific modes of interrogation of a minor witness, and the requirements to be fulfilled by place of the
hearing of the child. Describes the role of an expert psychologist
in the hearing of a minor. It analyzes the practical aspect of the
friendly interview rooms.
Key words: protection, hearing, psychologist.
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Arkadiusz Szpila

KONSTYTUCYJNE GWARANCJE PRAWORZĄDNOŚCI
W POLSCE W XXI WIEKU
Wstęp
Na wstępie należy zaznaczyć, że konstytucja jest najwyższym
aktem prawnym regulującym kwestie ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązująca konstytucja została uchwalona dnia 2 kwietnia
1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe większością 451 głosów za, 40
głosów przeciw i 6 głosów wstrzymujących się1. Następnie została
przyjęta w ogólnokrajowym referendum, w którym naród większością 52,71% głosów opowiedział się za przyjęciem konstytucji, przy
frekwencji 42,86% uprawnionych do głosowania2. W dniu 16 lipca
1997 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał tekst Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej i zarządził jej opublikowanie w Dzienniku
Ustaw. Konstytucja weszła w życie dnia 17 października 1997 r. po
trzymiesięcznym vacatio legis od dnia jej ogłoszenia. Konstytucja
przyjęta w wyżej opisany sposób ma bardzo mocną legitymację od
Narodu, który przyjął ją poprzez swoich przedstawicieli w Zgromadzeniu Narodowym, jak i bezpośrednio w referendum. Konstytucja
składa się z preambuły oraz 243 artykułów podzielonych na trzynaście rozdziałów3.
2. Preambuła
Preambuła jest wstępem do konstytucji określającym źródła, zasady i cele jakie przeświecały ustrojodawcy przy tworzeniu Ustawy
Zasadniczej Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiony w niej jest rys
historyczny Narodu Polskiego oraz szczególny moment w historii
państwa polskiego związany z odzyskaną po 1989 roku niepodległością a tym samym możliwością suwerennego i demokratycznego sta1 Protokół posiedzenia Zgromadzenia Narodowego z 2.04.1997 r., publ.
www.sejm.gov.pl.
2 Obwieszczenie PKW z dnia 26.05.1997 r., Dz. U. z 1997 r., nr 54, poz. 353.
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r.,
nr 78, poz.483 ze zm.
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nowienia o losie Rzeczypospolitej Polskiej przez Naród Polski. W preambule stwierdzenie „my, Naród Polski” odnosi się nie tyle do narodu w sensie etnicznym, co w sensie wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Preambuła odwołuje się do Boga będącego źródłem prawdy,
sprawiedliwości, dobra i piękna, ale wskazuje również na obywateli
nie podzielających wiary w Boga a wywodzących wartości uniwersalne, na których opiera się też wiara chrześcijańska, z innych źródeł.
Traktuje wszystkich obywateli jako równych w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego jakim jest Polska. Podkreśla zatem
wolność sumienia i wyznania oraz określa Naród jako wspólnotę interesów, na które składa się dobro Rzeczypospolitej a więc wszystkich
jego obywateli. W preambule ustrojodawca nawiązuje do historii
przodków i wyraża podziękowanie za ich pracę i za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, a także za kultywowanie kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu opartym
również na ogólnoludzkich wartościach. Za przykład do naśladowania ustrojodawca podaje najlepsze tradycje Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej. Twórcy konstytucji czują się być zobowiązani do przekazania w zasadach konstytucyjnych przyszłym pokoleniom wszystkiego, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku Narodu Polskiego.
Opierają swoją pracę nad ustrojem również na pamięci gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka
były w naszej Ojczyźnie łamane. Ustrojodawca nie odżegnuje się od
łączności z Polakami na obczyźnie i zalicza ich do wspólnoty Narodu
Polskiego. Ponadto kładzie nacisk na współpracę Polski ze wszystkimi krajami dla dobra „Rodziny Ludzkiej”. Tworząc konstytucję ustrojodawca wyraża pragnienie, aby na zawsze zagwarantować prawa
obywatelskie oraz zapewnić rzetelność i sprawność w działaniu instytucji publicznych. Bierze odpowiedzialność przed Bogiem oraz przed
własnym sumieniem za ustanowione w konstytucji prawa podstawowe dla państwa oparte na zasadach, których katalog wymienia, tj.
poszanowaniu wolności, sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej
uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Na zakończenie twórcy konstytucji określili państwo wraz z ustrojem nadanym w Ustawie Zasadniczej jako Trzecia Rzeczpospolita. Zawarli także bardzo istotne
przesłanie i wskazówkę do wszystkich, którzy będą stosowali konsty130

tucję dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej, aby czynili to dbając o zachowanie takich zasad jak: przyrodzona godność człowieka, jego
prawo do wolności i obowiązku solidarności z innymi oraz aby poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej4.
Z punktu widzenia osoby, która pragnie zrozumieć zasady
ustrojowe zapisane w konstytucji, istotnym jest poznanie i analiza
preambuły zawierającej ideę przyświecającą twórcom konstytucji
przy jej tworzeniu, a bez poznania której właściwe zrozumienie tych
zasad nie wydaje się być w pełni możliwe.
W moim artykule chciałem przedstawić najistotniejsze zasady
zawarte w Konstytucji, gwarantujące zachowanie praworządności w
Polsce.
3. Zasada demokratycznego państwa prawnego
Art. 2 Konstytucji zawiera zasadę mówiąca o tym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Państwo polskie jako dobro wspólne wszystkich obywateli może
mieć taki charakter tylko będąc państwem demokratycznym. Art. 2
Konstytucji wytycza kierunki rozwoju ustroju państwa, stanowi nakaz dla parlamentu, ale i całego państwowego aparatu władzy, by
jego działalność służyła realizacji tej zasady. Została w niej wyrażona
wola, aby państwem zarządzano zgodnie z prawem, by prawo stało
ponad państwem, było wytyczną działania dla niego i dla społeczeństwa. Z zasady tej wynika najwyższa ranga Konstytucji w systemie
źródeł prawa i jako priorytet w tworzeniu porządku prawnego w
państwie. W demokratycznym państwie prawnym istnienie organu
władzy państwowej opiera się na prawie, które określa zarazem kompetencje tego organu oraz wyznacza granice jego działania. Konstytucja stwierdza, że ma to być demokratyczne państwo prawne, czyli ma
ono zapewnić wpływ obywateli na władzę publiczną i ich udział w
decyzjach państwowych. Wynika stąd także zasada poszanowania
wolności i praw jednostki5.
Tamże.
W. Skrzydło., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 2
Konstytucji RP, Wyd. VII, Lex 2013.
4
5
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Państwo prawa jest państwem opartym na konstytucji. Nie tylko
w znaczeniu regulowania ustroju władzy państwowej i legalny sposób przejmowania władzy. Określa również pozycję jednostki w państwie. Konstytucja gwarantuje materialną i formalną spójności całego
porządku prawnego wraz z wartościami i zasadami, które wyraża.
Aby ustawy i inne akty władzy publicznej spełniały powyższe funkcje
niezbędna jest kontrola pod względem ich zgodności z Konstytucją6.
Dla określenia pojęcia demokratycznego państwa prawnego w
Polsce duże znaczenie mają sformułowane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zasady będące elementem demokratycznego państwa prawnego. Trybunał Konstytucyjny definiuje klauzulę państwa
prawnego jako zbiorczego wyrażenia szeregu zasad, reguł, nakazów,
zakazów oraz praw, które wprawdzie nie zostały dosłownie ujęte w
pisanym tekście Konstytucji, ale wynikają z zasad i istoty demokratycznego państwa prawnego. Oznacza to pominięcie przez Trybunał
Konstytucyjny ujęcia zasady państwa prawnego jako dyrektywy, co
prowadzi do odrzucenia metody ustalania jej treści polegającej na
wnioskowaniu „z normy o normie”. Jest to bezpośrednie nawiązanie
do konstrukcji klauzul generalnych7.
4. Zasada zwierzchniej władzy narodu
Art. 4 Konstytucji wyraża zasadę zwierzchniej władzy Narodu,
który sprawuje ją przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
Postanowienia tego artykułu dotyczą kwestii określenia suwerena, czyli podmiotu władzy państwowej. Wskazania do kogo ta władza należy. Zgodnie z postanowieniami Konstytucji władzę w Polsce
sprawuje Naród, czyli ogół obywateli naszego państwa. Nie chodzi
tutaj o Naród w sensie etnicznym, obejmującym osoby konkretnej narodowości. W analizowanym stwierdzeniu nie określa się terminu
Narodu. Chodzi tu o wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawą przynależności do Narodu jest fakt posiadania obywatelstwa polskiego. Pod konstytucyjnym pojęciem Narodu należy rozumieć zbiorowość w sensie prawnym i politycznym, a nie etnicznym.
6 K. Działocha., Państwo prawne w warunkach zmian zasadniczych systemu
prawa RP, PiP 1992, z. 1, s. 15.
7 E. Morawska., Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Toruń 2003, s. 394.
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O tym, kto wchodzi w skład Narodu, decydują uregulowania odnoszące się do kwestii obywatelstwa8.
Według Trybunału Konstytucyjnego treść zasady suwerenności
narodu stanowi uznanie woli Narodu jako jedynego źródła władzy i
sposobu legitymowania sprawowania władzy. Źródłem władzy w
Rzeczypospolitej Polskiej nie może być jednostka, grupa społeczna ani
organizacja9.
Analizowany artykuł wskazuje również podstawowe formy
sprawowania władzy. Konstytucja wymienia formę bezpośrednią i
pośrednią sprawowania władzy. W formie bezpośredniej społeczeństwo może decydować w drodze referendum. Nie może być ona stosowana powszechnie. Jest bowiem zastrzeżona do rozstrzygania
spraw szczególnej wagi państwowej lub lokalnej. Kwestie te zostały
uregulowane przez ustawy: z dnia 14 marca 2003 r. o referendum
ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 z późn. zm.) i z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn.
zm.). Zasadniczą jednak formą sprawowania władzy jest forma pośrednia, poprzez wybieranych przez Naród przedstawicieli zasiadających w Sejmie i w Senacie. Naród ma prawo wysuwania kandydatów
na posłów i senatorów oraz prawo wybierania swoich reprezentantów i programów, które mają oni realizować w związku z wykonywanym mandatem. Kwestie wyborów reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)10.
Trybunał Konstytucyjny przedstawia definicję przedstawicieli
Narodu szeroko uznając, że są to przede wszystkim posłowie i senatorowie. Zdaniem Trybunału, przedstawicielami Narodu są również
osoby wchodzące w skład organów władzy publicznej, które nie pochodzą z wyborów, o ile organy te zostały powołane przez Konstytucję do realizacji woli Narodu, a ich działalność została poddana kontroli społeczeństwa. Samorząd terytorialny jest także uważany za jedną z form demokracji przedstawicielskiej11.

8 W. Skrzydło., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 4
Konstytucji RP, Wyd. VII, Lex 2013.
9 Wyrok TK z 31.5.2004 r., K 15/04, OTK-A 2004, Nr 5, poz. 47.
10 Skrzydło., jw.
11 Wyrok TK z 26.5.1998 r., K 17/98, OTK 1998, Nr 4, poz. 48.
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Wskazanie na zbiorowy podmiot suwerenności w art. 4 Konstytucji wywołuje obawy, czy na tej podstawie możliwe jest ograniczenie
zakresu praw jednostki. Naród jako podmiot władzy nie jest sumą
tworzących go jednostek. Jednakże konstytucyjne regulacje dotyczące
statusu prawnego jednostki eliminują taką ewentualność, ponieważ
gwarantują one obywatelowi rzeczywistą możliwość brania udziału
w życiu politycznym i kierowania sprawami publicznymi oraz rozstrzygania spraw państwowych osobiście, bądź przez wybranych
przedstawicieli. Konstytucja traktuje jednostkę nie jako środek do realizacji celów zakładanych przez państwo, ale jako punkt odniesienia
dla działań władzy publicznej i państwa12.
Najpowszechniejszą formą bezpośredniego sprawowania władzy przez suwerena jest osobisty udział członków Narodu w referendum. Uregulowane jest ono w art. 125 Konstytucji. Na podstawie
Konstytucji można przeprowadzić referendum ogólnokrajowe w
sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Zarządzić je może
Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za
zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Wynik referendum ogólnokrajowego jest wiążący w sytuacji, kiedy w referendum
wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. W art.
235 Konstytucji uregulowane jest natomiast referendum zatwierdzające zmianę Konstytucji. Może być ono przeprowadzone na wniosek
1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydenta Rzeczypospolitej,
jeżeli zmiana dotyczy przepisów zawartych w rozdziałach: I - Rzeczpospolita, II - Wolności, Prawa i Obowiązki Człowieka i Obywatela,
XII - Zmiana Konstytucji. Ważność referendum ogólnokrajowego, jak i
określonego w art. 235 Konstytucji, stwierdza Sąd Najwyższy.
Współcześnie nie można mówić o zastępowaniu parlamentu i
przedstawicielskiej formy sprawowania władzy przez bezpośrednie
jej sprawowanie poprzez referendum. Mała liczba referendów, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach demokratycznych, z wyjątkiem Szwajcarii, powoduje, że na pierwszy plan wysuwa się sprawowanie władzy przez suwerena za pośrednictwem przedstawicieli.
B. Banaszak., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 4
Konstytucji RP, Wyd. 2, Warszawa 2012.
12
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Można jednak zauważyć występującą współcześnie tendencję do
uzupełniania przez referendum przedstawicielskiej formy sprawowania władzy.13
Ustrojodawca w Konstytucji nie poświęcił wiele uwagi instytucjom demokracji bezpośredniej, co negatywnie wpływa na proces
kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego oraz na praktykę ich
stosowania14.
5. Zasada legalizmu
Art. 7 Konstytucji wyznacza ramy funkcjonowania władzy publicznej, która działa na podstawie i w granicach prawa.
Zgodnie z powszechnie przyjętym w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego rozumieniem sformułowanej przez ten artykuł zasady legalizmu kompetencja każdego organu władzy publicznej powinna opierać się na wyraźnie sformułowanym przepisie prawnym.
W państwie praworządnym działalność władzy wymaga podstaw
prawnych, czyli legitymacji do działania w określonych prawem ramach. Skutkiem działania zasady legalizmu jest prawna reglamentacja działalności prawodawczej. Oznacza to, że akty prawotwórcze
powinny mieć legitymację w Konstytucji lub w aktach prawnych
uchwalonych na jej podstawie. Sposób wykorzystywania kompetencji
przez organy państwowe nie może być wyrazem arbitralności ich
działania, lecz wynikiem realizacji nadanych im uprawnień. Działania
wychodzące poza ramy tych uprawnień nie są legitymizowane. Brak
jest tutaj możliwości do decyzji samowolnych czy nadmiernej swobody w działaniach organu władzy publicznej. Każde przekroczenie
granic konstytucyjnych pozbawia organ legitymacji15.
Normy określające kompetencje organów władzy mają najczęściej charakter materialnoprawny. Nie należy tych norm traktować
jedynie jako przyznających uprawnienia pewnym podmiotom, ponieważ określają one również treść ich działań. Konstytucja zakreśla
relacje kompetencji między organami państwa. Kompleksowo układa
Tamże.
M. Rachwał., Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, Warszawa 2010, s. 304 i n.
15 B. Banaszak., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 7
Konstytucji RP, Wyd. 2, Warszawa 2012.
13
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stosunków między nimi i nie ogranicza się do ustalenia stosunku nadrzędności i podporządkowania. Określenie systemu wzajemnych oddziaływań powinno być tak precyzyjne, aby zapobiec wszelkim zakłóceniom w funkcjonowaniu państwa i jego organów. Uregulowania
tej materii nie mogą zmierzać do konkurowania różnych organów ze
sobą w sprawach wykonywania określonej kompetencji, bądź też do
bezczynności państwa w ważnych społecznie sferach. Konstytucja
wskazuje podmioty władzy, którym przyznaje dane kompetencje. W
demokratycznym państwie prawnym niedopuszczalne jest uzurpowanie sobie kompetencji przez organ władzy publicznej. Kompetencji
żadnego organu nie można domniemywać i to nawet, gdyby konkretne działanie było przedsięwzięte ze względu na ochronę wartości
konstytucyjnych16.
Kompetencje poszczególnych organów powinny być od siebie odgraniczone w taki sposób, aby nie kolidowały ze sobą, i nie nakładały się
na siebie, co mogłoby spowodować brak możliwości skutecznego działania państwa. Ważnym zagadnieniem jest przydział środków umożliwiających realizację kompetencji danego organu. Ma ono bardzo istotne
znaczenie, ponieważ brak środków może realnie ograniczyć działalność
określonego podmiotu władzy a nawet całkowicie ją zablokować w wykonywaniu przyznanych ustawowo kompetencji17.
Zakaz naruszeń prawa proceduralnego przez organ w toku procesu prawotwórczego jest jednym z istotniejszych aspektów zasady legalizmu. Najczęściej, w wypadku zarzutu naruszenia trybu prawodawczego, art. 7 Konstytucji nie stanowi bezpośredniego wzorca kontroli, jeżeli
tryb stanowienia aktów normatywnych określają stosowne przepisy
szczególne. Jednakże stwierdzenie naruszenia trybu prawodawczego
przez organy władzy publicznej może być równocześnie kwalifikowane
jako działanie bezprawne, tj. naruszające zasadę legalizmu18.
Stwierdzenie naruszenia przepisów procedury jest wystarczającą przesłanką uznania niekonstytucyjności kwestionowanego przepisu. W takiej sytuacji zasadniczo nie ma już potrzeby badania zarzutów merytorycznych19.
Uchwała TK z 10.5.1994 r.,W 7/94, OTK 1994, Nr 1, poz. 23.
Banaszak B., jw.
18 Orzeczenie TK z 13.7.2011 r., K 10/09, OTK-A 2011, Nr 6, poz. 56.
19 Orzeczenie TK z 19.6.2002 r., K 11/02, OTK-A 2002, Nr 4, poz. 43.
16

17
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6. Zasada supremacji konstytucji
Art. 8 Konstytucji ustanawia zasadę supremacji Konstytucji nad
wszelkimi innymi aktami prawnymi oraz nakazuje stosowanie Ustawy Zasadniczej bezpośrednio, chyba że sama Konstytucja stanowi
inaczej.
Państwo demokratyczne działa na podstawie prawa i w granicach zakreślonych przez prawo. System obowiązującego w Polsce
prawa jest bardzo rozbudowany, tak jak w każdym nowoczesnym
państwie demokratycznym. W takim systemie normy prawne są stanowione przez różne organy. Wśród aktów prawnych zasadniczą pozycję zajmuje Konstytucja, której znaczenie jako najwyższego prawa
Rzeczypospolitej wyraża art. 8 Konstytucji. Oznacza to, że w hierarchii aktów prawnych w państwie zajmuje ona najwyższe miejsce, a
normy prawne w niej zawarte mają najwyższą moc prawną. Konsekwencją tego jest bezwzględny wymóg, by ogół norm prawnych
obowiązujących w państwie był zgodny z zasadami zawartymi w
Konstytucji, co oznacza absolutną nadrzędność Konstytucji w systemie źródeł prawa. Aby zasada nadrzędności Konstytucji mogła być
zrealizowana w praktyce, tworzy się organy zajmujące się badaniem
zgodności aktów prawnych wydawanych przez różne organy państwa z przepisami Ustawy Zasadniczej. W Polsce do badania aktów
prawnych z Konstytucją został powołany Trybunał Konstytucyjny.
Jego rolę oraz zadania określa rozdział VIII Konstytucji20.
Artykuł 8 Konstytucji określa charakter prawny i miejsce Konstytucji w istniejącym systemie źródeł prawa, ale również wprowadza
zasadę bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji. Jest to reguła, od której sama Konstytucja przewiduje wyjątki. Sytuacja taka
występuje wówczas, gdy przepis Ustawy Zasadniczej uzależnia uregulowanie określonej kwestii od wydania przez parlament odpowiedniej ustawy. Na podstawie art. 8 ust. 2 Konstytucji bezpośrednio
stosowane są postanowienia, które odnoszą się do regulacji w zakresie wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela. Każdy może
skutecznie powoływać się na przepisy Konstytucji. Natomiast organ
państwa jest zobowiązany uwzględnić takie powołanie się. Zasada
bezpośredniego stosowania Konstytucji, a także zasada wyłączności
W. Skrzydło., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 8
Konstytucji RP, Wyd. VII, Lex 2013.
20
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ustawy w sprawach wolności i praw jednostki stanowią podstawową
gwarancję ich przestrzegania21.
Sąd najwyższy natomiast stoi na stanowisku, że sądy powszechne są uprawnione do badania zgodności stosowanych przepisów
ustawowych z Konstytucją22.
Jeżeli pogląd prawny sformułowany w powyższym wyroku należałoby rozumieć tylko jako stwierdzenie, że do kompetencji sądów
powszechnych należy ocena, że przepis prawa, którego zastosowanie
jest niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy, jest zgodny z Konstytucją,
to takie stanowisko trzeba byłoby uznać za prawidłowe. Jednakże z
treści uzasadnienia tego orzeczenia wynika, że konsekwencją badania
zgodności przepisów ustawowych z Konstytucją może być, także
uznanie przez sąd powszechny przepisu ustawy za niezgodny z Konstytucją i tym samym odmowa jego zastosowania. Sąd Najwyższy
wyjaśnił, że ocena konstytucyjności przepisu przez sąd powszechny
nie prowadzi do naruszenia konstytucyjnie utrwalonego podziału
kompetencji między sądami a Trybunał Konstytucyjny. Przeciwny
pogląd byłby sprzeczny z przepisem art. 8 ust. 2 Konstytucji, który
zobowiązuje do bezpośredniego stosowania jej przepisów, przy czym
pod pojęciem "stosowanie" należy rozumieć w pierwszym rzędzie
sądowe stosowanie prawa23.
7. Zasada podziału i równowagi władzy
Art. 10 Konstytucji traktuje o tym, że ustrój Rzeczypospolitej
Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej,
władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą
sprawuje Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
W zakresie organizacji i realizacji władzy państwowej Konstytucja przyjęła zasadę podziału władzy. Artykuł 10 Konstytucji podkreśla, że ustrój polityczny państwa został oparty na podziale i zrówno-

Tamże.
Wyroku SN z 7.4.1998 r., I PKN 90/98, OSNAPiUS Nr 1/2000, poz. 6.
23 S. Rudnicki., Uprawnienia sądów powszechnych do badania zgodności stosowanych przepisów ustawowych z Konstytucją – glosa do Wyroku SN z
7.4.1998 r., I PKN 90/98, OSNAPiUS Nr 1/2000, poz. 6 – publ. MOP 2001,
Nr 19, s. 986.
21
22
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ważeniu władz. W tym zakresie ustawa zasadnicza wymienia władzę
ustawodawczą, władzę wykonawczą i władzę sądowniczą. Twórcami
tej doktryny byli J. Locke i Monteskiusz. Uważali oni, że władze te
powinny być rozdzielone. Wykonywanie każdej z nich powinno być
powierzone odrębnym organom, ale także zrównoważone. Aby zachować podstawowe prawo wolności niezbędnym jest, aby władze
były rozdzielone, ale także by mogły wzajemnie na siebie oddziaływać hamująco. Wzajemne hamowanie się może być skuteczne tylko
wtedy, gdy władze te są zrównoważone. Jest to jednak model idealny,
który w praktyce ustrojowej rzadko daje się osiągnąć24.
Trybunał Konstytucyjny zauważył, że wymóg rozdzielenia
władz oznacza, iż każda z trzech władz powinna posiadać kompetencje odpowiadające jej istocie. Każda z trzech władz powinna zachować pewną wyłączność kompetencyjną, która stanowi o zachowaniu
tej właśnie istoty. Ponadto Trybunał Konstytucyjny zauważył, że pomiędzy poszczególnymi władzami różnice są dopuszczalne. Jednakże
wobec władzy sądowniczej rozdzielenie oznacza zarazem separację,
ponieważ do istoty wymiaru sprawiedliwości należy, by sprawowany
był on wyłącznie przez sądy, a pozostałe władze nie mogą ingerować
w te działania czy w nich uczestniczyć za wyjątkiem sytuacji, w której
uczestniczą w charakterze strony. Obraz stosunków między władzą
ustawodawczą a wykonawczą jest natomiast odmienny. Zjawiskiem
typowym jest pewne nakładanie się kompetencji. W odniesieniu do
parlamentu istotą jest wyłączność stanowienia ustaw o nieograniczonym, w zasadzie, zakresie przedmiotowym25.
Z powyższego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wynika
zasada wzajemnego oddziaływania poszczególnych władz na siebie.
Może mieć ono różny zakres, ale z punktu widzenia podziału władz
niedopuszczalna jest zarówno całkowita separacja trzech władz, polegająca na rozdziale zadań i kompetencji pomiędzy poszczególne organy państwowe lub ich grupy w taki sposób, który może prowadzić
do zakłóceń w funkcjonowaniu państwa jako całości. Również supremacja jednego organu, czy grupy organów stanowi zaprzeczenie
idei podziału władz. Organ jednej władzy może oddziaływać na orW. Skrzydło., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 10
Konstytucji RP, Wyd. VII, Lex 2013.
25 Orzeczenie TK z 21.11.1994 r., K 6/94, OTK 1994, Nr 2, poz. 39.
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gan drugiej władzy tylko w takim zakresie, aby nie naruszyć istoty
kompetencji drugiej władzy26.
Z treści omawianego artykułu wynika podział i równowaga
władzy. Szczegółowe przepisy Konstytucji odchodzą wyraźnie od
idealnego modelu trójpodziału władzy. Ustrojodawca polski przyjął
model, w którym organizacja władz w Trzeciej Rzeczypospolitej odbiega od zasady ich pełnego zrównoważenia. Konstytucja ogranicza
możliwości konfliktów między naczelnymi organami państwa,
wprowadzając bardziej precyzyjne regulacje prawne, dotyczące z jednej strony parlamentu, który uchwala ustawy, kontroluje Radę Ministrów, a z drugiej strony określające rolę Prezydenta i rządu. Aby eliminować spory kompetencyjne między naczelnymi organami państwa wprowadzono zasadę, że spory kompetencyjne między konstytucyjnymi organami państwa rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny27.
Połączenie choćby dwóch władz w jednym organie wzmacnia go
na tyle, że stanowi zagrożenie nie tylko dla podziału władz, ale i dla
wolności obywateli. Wszystkie trzy władze muszą być zrównoważone i wyposażone w kompetencje pozwalające im kontrolować działalność każdej z pozostałych. Podział władz ma na celu wzajemne hamowanie się władz i kontrolę poprzez odpowiedni rozdział kompetencji pomiędzy nie28.
Trybunał Konstytucyjny także wskazał na to, że władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza muszą być rozdzielone, a nadto,
że musi panować między nimi równowaga oraz że muszą one ze sobą
współpracować29.
8. Zasada równości wobec prawa i zakaz dyskryminacji
Art. 32 Konstytucji w ust. 1 stwierdza, że wszyscy są wobec
prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez
władze publiczne. Ust. 2 traktuje o tym, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z
jakiejkolwiek przyczyny.
26 B. Banaszak., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 10
Konstytucji RP, Wyd. 2, Warszawa 2012.
27 Skrzydło., jw.
28 Banaszak., jw.
29 Orzeczenie TK z 9.11.1993 r., K 11/93, OTK 1993, Nr 2, poz. 37.
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Bez wyrażonej w tym artykule zasady wyżej opisane normy
konstytucyjne nie mogłyby być w pełni realizowane. Zasada ta odnosi
się nie tylko do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, ale do wszystkich
osób podlegających jurysdykcji państwa polskiego. Według Trybunału Konstytucyjnego skoro ustrojodawca użył w Konstytucji, w odniesieniu do zakresu podmiotowego zasady równości, określeń "wszyscy" i "nikt", nie można twierdzić, że zasada ta stosuje się jedynie do
obywateli. Zakres podmiotowy zasady równości rozciągnięty został w
art. 32 Konstytucji na ogół osób, objął więc tak osoby fizyczne jak i
prawne30. Trybunał Konstytucyjny wykroczył poza dosłowne brzmienie art. 32 ust. 1 Konstytucji, określając podmiotowy zakres zasady
równości. U podstaw takiej interpretacji leży idea ochrony osób fizycznych wchodzących w skład osób prawnych31.
Podstawową kwestią dla oceny, czy zasada równości została zachowana jest ustalenie istotnej cechy, ze względu na którą przepisy
prawa dokonały zróżnicowania sytuacji prawnej adresatów zbioru
danych norm prawnych. Różnicowanie sytuacji prawnej osób jest
sprzeczne z Konstytucją, jeżeli traktuje się w sposób różny podmioty
lub sytuacje podobne, a różnice w traktowaniu nie mają uzasadnienia
konstytucyjnego. Konstytucyjne uzasadnienie odmiennego traktowania obywateli powinno spełniać kryteria racjonalności, proporcjonalności i sprawiedliwości. Kryteria te muszą pozostawać w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą treścią przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma oraz służyć realizacji tego celu i treści.
Zróżnicowania muszą mieć charakter racjonalnie uzasadniony. Kryteria te powinny mieć charakter proporcjonalny, a więc waga interesu,
któremu ma służyć różnicowanie sytuacji adresatów normy, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną
naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych. Kryteria te powinny być powiązane z innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi uzasadniającymi odmienne
traktowanie podmiotów podobnych32.

Wyrok TK z 24.2.1999 r., SK 4/98, OTK 1999, Nr 2, poz. 24.
B. Banaszak., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 32
Konstytucji RP, Wyd. 2, Warszawa 2012.
32 Wyrok TK z 16.12.1997 r., K 8/97, OTK 1997, Nr 5–6, poz. 70.
30

31
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Według Sądu Najwyższego od zasady równości Konstytucja nie
zna żadnych odstępstw i wyjątków. Odmienne potraktowanie podmiotów nie zawsze stanowi o braku równości i o dyskryminacji. Ocena zróżnicowania sytuacji podmiotów wynika z ustalenia, czy zróżnicowaniu temu można przypisać uzasadniony charakter. Zróżnicowanie jest uzasadnione, jeśli pozostaje w związku bezpośrednim z celem
przepisów, waga interesu, dla którego zróżnicowanie jest wprowadzone pozostaje w proporcji do interesów naruszanych. Zróżnicowanie nie może podważać w sposób zasadniczy innych wartości33.
Trybunał Konstytucyjny traktuje art. 32 ust. 1 Konstytucji jako
ustanawiający zasadę ogólną, dotyczącą konstytucyjnych wolności i
praw jednostki. Prawo do równego traktowania odnosi się przede
wszystkim do realizacji tych właśnie wolności i praw. Według Trybunału Konstytucyjnego prawo do równego traktowania jest konstytucyjnym prawem jednostki. Przysługuje ono w związku z konkretnymi
normami prawnymi lub działaniami organów władzy publicznej, a
nie w oderwaniu od nich. Gdy normy lub działania nie odnoszą się do
określonych w Konstytucji wolności i praw, to prawo do równego
traktowania nie ma w pełni charakteru prawa konstytucyjnego. Nie
może ono być zatem chronione za pomocą skargi konstytucyjnej34.
Konstytucja określa bardzo szeroko dziedziny, w których nie
można dokonywać dyskryminacji. Są to życie polityczne, społeczne
lub gospodarcze, a więc praktycznie ogół aktywności człowieka. Dyskryminacji tego rodzaju nie mogą usprawiedliwiać żadne przepisy i
żadne przyczyny35.
Streszczenie
Podstawą funkcjonowania nowoczesnego państwa demokratycznego jest Konstytucja. Zawiera ona bowiem naczelne zasady odnoszące się do praw i wolności obywatelskich oraz reguluje funkcjonowanie władzy państwowej, wyznaczając ramy praworządności. W
artykule powyższym przedstawiłem podstawowe zasady zawarte w
Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. dotyczące praworządności w
Polsce. Na wstępie opisałem preambułę, która pozwala zrozumieć
Wyrok TK z 5.5.2010 r., I PK 201/09, Legalis.
Postanowienie TK z 24.10.2001 r., SK 10/01, OTK 2001, Nr 7, poz. 225.
35 Banaszak., jw.
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jakie wartości i cele przyświecały twórcom Konstytucji. Następnie
przedstawiłem zasady demokratycznego państwa prawnego takie jak:
zasadę zwierzchności narodu przy wykonywaniu władzy, a także
nadrzędności konstytucji nad pozostałymi aktami prawa i zasadę jej
bezpośredniego stosowania. Ponadto opisałem konstytucyjną zasadę
podziału władzy. Na zakończenie przedstawiłem zasadę równości
wobec prawa i konstytucyjny zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym.
Słowa kluczowe: konstytucja, demokracja, praworządność, preambuła, władza, ustrój.
Summary
Constitutional guarantees of the rule of law in Poland in the
twenty-first century
Basis for the functioning a modern democratic state is the
Constitution. This is because it contains guiding principles relating to
civil rights and freedoms and regulates the functioning of the state,
setting a framework for the rule of law. In the article above, I
introduced the basic principles contained in the Constitution of 2
April 1997. about the rule of law in Poland. At the outset I described
the preamble, which allows us to understand what values and
objectives guided the authors of the Constitution. Then I presented the
democratic rule of law such as the principle of the sovereignty of the
people in the exercise of powers and the supremacy of the
Constitution over other legal acts and the principle of the direct
application. In addition, I described the constitutional principle of
separation of powers. At the end I introduced the principle of equality
before the law and the constitutional prohibition of discrimination in
political, social or economic.
Keywords: constitution, democracy, the rule of law, the
preamble, power, system.
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Ks. Lesław Krzyżak

NAUCZANIE RELIGII W SZKOŁACH PUBLICZNYCH
W ŚWIETLE UNORMOWAŃ PRAWNYCH JAKO ELEMENT
PRAWORZĄDNOŚCI W POLSCE
Wstęp
Z różnym natężeniem na przestrzeni ostatnich lat ożywają
dyskusje na temat obecności, finansowania i nauczania religii w
formie wyznaniowej w szkołach publicznych w Polsce. W ostatnich tygodniach z inicjatywy Leszka Jażdżewskiego do sejmu
trafił obywatelski projekt „świecka szkoła”, zmierzający do zaniechania finansowania lekcji religii w szkole1. Twórcy projektu
ustawy dążą do usunięcia religii z planu lekcji szkolnych2. Mimo
że obecność i finansowanie religii jest europejskim standardem,
to jednak w dyskusji publicznej pojawia się wiele pytań i wątpliwości, które są niejednokrotnie krzywdzące i bezpodstawne
w stosunku Kościoła i osób wierzących. Zasadne jest zatem
przypomnienie faktu przywrócenia religii do szkół publicznych
w roku szkolnym 1990/91 oraz zasad określających funkcjonowanie nauczania religii w szkole. Istotne jest przywołanie tych
kwestii, ukazanie właściwych regulacji prawnych i uwydatnienie zgodności nauczania religii w szkole z prawem polskim.
1. Nauczanie religii w szkołach publicznych
W wielu krajach europejskich tradycja nauczania religii w
formie wyznaniowej w szkołach publicznych trwa nieprzerwanie od ponad dwustu lat. Tylko w niektórych krajach naszego
kontynentu jest to religioznawstwo. W Austrii w normach
1

W Sejmie złożono projekt obywatelski dot. zaniechania finansowania religii,
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,W-Sejmie-zlozono-projektobywatelski-dot-zaniechania-finansowaniareligii,wid,17890067,wiadomosc.html?ticaid=116d24 (dostęp 10.04.2016).
2
Religia w szkołach? "Chcemy, żeby płacił za to Kościół",
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/spor-o-finansowanie-zbudzetu-panstwa-lekcji-religii-w-szkolach,526692.html (10.04.2016).
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prawnych podkreśla się historyczne i społeczne korzyści związane z nauczaniem religii w szkole, dlatego też obowiązkowa
nauka religii w szkole oraz książki do nauki religii są finansowane z budżetu państwa. W Niemczech obecność i finansowanie
religii w szkole gwarantuje Konstytucja, a w większości landów
religia może być przedmiotem maturalnym. We Włoszech, na
Słowacji, na Litwie, w Belgii i w Hiszpanii nauczanie religii w
szkołach jest finansowane przez państwo i traktowane jest jako
przedmiot fakultatywny. W Republice Czeskiej religia może być
wybrana przez ucznia jako przedmiot maturalny. W Grecji dla
prawosławnych obowiązuje nauka religii wyznaniowej, a nauczyciele religii są urzędnikami państwowymi. Zajęcia z religiologii pojmowanej jako poznawanie różnych religii, odbywają się
w szkołach i są finansowane ze środków publicznych w Anglii i
Walii, Szkocji, Danii i Norwegii. W Szkocji eksponuje się chrześcijaństwo jako drogę poszukiwania sensu życia. W Portugalii
religiologia ma charakter wychowania etycznego. W tych krajach, w których nie ma nauki religii wyznaniowej w ramach
szkolnego systemu oświaty, Kościół prowadzi nauczanie religii
we własnym zakresie według sprawdzonych i określonych kanonicznie przepisów. Na Białorusi, w Bułgarii i we Francji nauczanie religii odbywa się tylko przy parafii, w dniu wolnym od
lekcji szkolnych i bez subwencji ze strony państwa3.
Szkoły i prowadzone w nich nauczanie religii ma swoje
źródło i początek w działalności Kościoła. Parafialne i katedralne
szkoły, a nawet akademickie szkoły wyższe były organizowane i
prowadzone przez instytucje kościelne. Nauczanie religii na terenie Rzeczypospolitej zawsze miało charakter wyznaniowy i
odbywało się w szkole. Tak było nawet w trudnym okresie zaborów. Przełomowym okresem wprowadzenia religii do szkół publicznych uważany jest rok 1921, kiedy to zgodnie z ówczesną
ustawą zasadniczą wprowadzono religię jako obligatoryjny i
normalny przedmiot obok języka polskiego, matematyki czy
innych przedmiotów. Konstytucja Marcowa wprowadzając nauczanie religii do szkół publicznych określiła to jako obowiązek
Ł.
Kasper,
A.
Wojtas,
Nauczanie
religii
w
szkole,
http://gosc.pl/doc/2945514.Nauczanie-religii-w-szkole, (dostęp 10.04.2016), s. 4.
3
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szkolny uczniów4. Wprowadzenie nauczania religii do szkół publicznych zostało doprecyzowane w zapisach Konkordatu z 1925
roku5. Pomimo zerwania przez władze Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej konkordatu zawartego pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską, nauczanie religii po wojnie nadal odbywało się w szkole.
Decyzją ministra oświaty z 13 września 1945 roku religia przestała być przedmiotem obowiązkowym. W okresie Polski Ludowej od roku szkolnego 1959/60 władze komunistyczne zakazały
nauczania religii w szkole6. Na skutek głębokich przemian politycznych możliwym stał się proces przywrócenia nauki religii w
polskiej szkole. Aktem prawnym, który otworzył szkoły na wartości religijne, stała się instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z
3 sierpnia 1990 roku7.
2. Prawne regulacje nauczania religii w szkołach
Najważniejszymi dokumentami określającymi kwestię nauczania religii w publicznych szkołach polskich są: Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku8, Konkordat Rzeczypospolitej Polskiej z 28 lipca 1993 roku9, Ustawa o
systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku10, a także Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992
roku z późniejszymi zmianami11. Analizując zagadnienie zwiąA. Tymieniecka, Nauczanie religii w szkołach publicznych, „Kortowski Przegląd Prawniczy” nr 1/2015, s. 92.
5 Konkordat zawarty pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską z dnia
10.02.1925 r. (Dz. U. nr 72, poz. 501); A. Potocki, Sekularyzacja systemu oświaty
w Polsce po II Wojnie Światowej a katechetyczna praca Kościoła, [w:] K. Misiaszek,
A. Potocki (red.), Katecheta i katecheza w polskiej szkole, Warszawa 1995, s.53-68.
6 A. Grajewski, Wygnanie, Katowice 1995, s. 165-176.
7 D.A. Muskus, Szkoła środowiskiem katechetycznym, Kalwaria Zebrzydowska 2001, s. 85-115.
8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483).
9 Konkordat Rzeczypospolitej Polskiej z 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., nr 51,
poz. 318).
10 Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95, poz. 425 ze
zmianami, s. 1-324).
11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. nr 36, poz. 155 ze zmianami).
4
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zane z wprowadzeniem religii do szkół trzeba wspomnieć o
dwóch dokumentach kościelno-państwowych: Ustawie o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą
Polską z dnia 8 stycznia 1989 roku12, a także Porozumieniu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Ministrem Edukacji
Narodowej z dnia 6 września 2000 roku w sprawie kwalifikacji
zawodowych wymaganych od nauczycieli religii13. Ważne są
także dokumenty państwowe: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982
roku Karta Nauczyciela14, Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 roku w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli15, Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych16, Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez

12 Ustawa o ratyfikacji Konkordatu między Stolica Apostolską a Rzeczypospolitą
Polską z dnia 8 stycznia 1989 r. (Dz. U. z 1989 r., nr 12, poz. 42).
13 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Ministrem Edukacji
Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN, nr 4, poz. 20).
14 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., nr
118, poz. 1112; nr 137, poz. 1304; nr 203, poz. 1966; nr 213, poz. 2081; nr 228,
poz. 2258 oraz 2004 r.: nr 96, poz. 959; nr 179, poz. 1845 ze zmianami).
15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002
r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia
szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2002 r., nr
155, poz. 1288).
16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004
r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2004 r., nr 199, poz. 2046).
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nauczycieli17, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 2 listopada 2000 roku w sprawie kryteriów trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego18, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad
nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających
kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób,
którym można zlecić prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz19, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12
lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych20, a także Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach21.
Zasadniczym aktem dla każdego Polaka jest Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej, która gwarantując obywatelom prawo
wolności sumienia i wyznania, daje możliwość korzystania z
zajęć religii nie tylko w szkołach wyznaniowych, ale również w
szkołach publicznych. Artykuł 53 Konstytucji stanowi, iż każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii, która obejmuje
17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z
2004 r., nr 260, poz. 2593 ze zmianami).
18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w
sprawie kryteriów trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania
odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z
2000 r., nr 98, poz. 1066).
19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004
r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania
nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie
badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2004 r., nr 89, poz. 845).
20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r., nr 15,
poz. 142 ze zmianami).
21 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69).
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również wolność wyznawania lub przyjmowania religii22. Istotnym passusem wspomnianego artykułu, regulującego fakt
wprowadzenia nauczania religii do szkół publicznych, jest ustęp
4 ustawy stanowiący, że religia może być przedmiotem nauczania w szkole, z zastrzeżeniem, że nie może być wówczas naruszona wolność sumienia i wyznania innych osób23. Konstytucja
w art. 48 stanowi, że rodzice mają prawo do wychowywania
dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a wychowanie to
powinno uwzględniać stopień dojrzałości ucznia oraz wolność
jego sumienia i wyznania, a także jego przekonania religijne.
Akty prawne związane z tematyką wprowadzenia religii do
szkół publicznych są zgodne z ustawą zasadniczą i w jej świetle
mają być interpretowane24. Paweł Sobczyk podkreśla konstytucyjne gwarancje nauki religii w szkole publicznej25.
Obok Konstytucji ważnym jest ratyfikowany 23 lutego 1998
roku Konkordat zawarty między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską, który w artykule 12 stanowi, że państwo w państwowych i samorządowych szkołach publicznych, na szczeblu
przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimB. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa
2000, s. 73.
23 Konstytucja podkreśla, że prawo do wprowadzenia nauczania swojej religii mają kościoły i związki wyznaniowe, które posiadają uregulowaną osobowość prawną. Nauczanie religii przez te kościoły i związki wyznaniowe
nie może naruszać wolności sumienia i wyznania osób, które z różnych przyczyn i powodów, a głównie z racji własnego wyznania nie korzystają z nauczania religii organizowanej wśród najliczniejszej części osób z danej religii.
Dla rodziców wprowadzenie religii do szkoły publicznej i włączenie w te
zajęcia ich dzieci jest wskazaniem na możliwości wyboru kierunku wychowawczego w ramach szkoły publicznej, do której uczęszcza ich dziecko. Zob.
A Tymieniecka, Nauczanie religii, dz. cyt., s. 92.
24 M. Pilich, Prawne aspekty nauczania religii i krzewienia religijności w szkołach
publicznych, [w:] Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym, red. T. Zieliński, Warszawa 2012, s. 23-24.
25 Ekspert: Prowadzenie lekcji religii jest zgodne z Konstytucją i prawem międzynarodowym,
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/920193,prowadzenielekcji-religii-ustawa.html (dostęp 10.04.2016); P. Sobczyk, Problemy dotyczące
realizacji prawa rodziców do religijnego i moralnego wychowania dzieci w szkole
publicznej w Polsce, [w:] J. Krukowski, M. Sitarz, B. Pieron (red.), Przynależność
do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Lublin 2014, s. 179-194.
22
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nazjalnej, organizuje lekcje religii dla uczniów katolickiego wyznania, a Kościół katolicki korzysta ze swobody organizowania nauczania religii wśród studentów prowadząc duszpasterstwo akademickie26. Łukasz Kasper i Anna Wojtas wskazują, że aktualnie
katechizację w szkołach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie Konstytucji i ustaw o stosunku państwa do danego kościoła, prowadzą zarejestrowane w kraju 24 kościoły i związki wyznaniowe27. Obok unormowań prawnych dotyczących nauczania
religii między państwem z Kościołem katolickim na uwagę zasługuje również regulacja prawna państwa dotycząca nauczania religii zawarta z Kościołem prawosławnym28.
Józef Krukowski zauważa, że nauczanie religii w szkołach
publicznych jest istotnym osiągnięciem europejskiej kultury
prawnej w dziedzinie poszanowania wolności sumienia i religii.
Prawnik ten stwierdził, że jest to ochrona wolności religijnej rodziców w zakresie wychowania dzieci w szkole publicznej zgodnie z ich przekonaniami. Podkreślił, że demokratyczne państwo
powinno zapewnić wolność pozbawioną przymusu i prawo do
uzewnętrzniania swych przekonań religijnych i światopoglądowych przez każdego obywatela zarówno w życiu prywatnym jak
i publicznym, czego wyrazem jest nauczanie religii wyznaniowej
w szkołach ogólnodostępnych, akcentujące poszanowanie przez
państwo prawa rodziców do wychowania dzieci nie tylko w domu rodzinnym, ale także w szkołach publicznych29.
3. Organizacja lekcji religii
Doprecyzowanie uregulowań prawnych wnosi ustawa o
systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku stanowiąca, że
publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizuZob.: Konkordat Rzeczypospolitej Polskiej z 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r.,
nr 51, poz. 318); B. Rakoczy, Ustawa o stosunku państwa do Kościoła w
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 162.
27 Ł. Kasper, A. Wojtas, Nauczanie religii w szkole, dz. cyt., s. 2.
28 Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. z 1991 r., nr 66, poz. 287).
29 Za: Ł. Kasper, A. Wojtas, Nauczanie religii w szkole, dz. cyt., s. 1; P. Sobczyk, Wolność religijna a nauczanie w szkole, „Prawo Kanoniczne” 1-2(2008), s.
211-227.
26
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ją naukę religii dla dzieci na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne zapewniają możliwość nauki religii dla
młodzieży na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów,
gdyż po osiągnięciu pełnoletności sami uczniowie decydują o
pobieraniu nauki religii (Artykuł 12 ustęp 1). Przywołany przepis ustawy podkreśla, że nauczanie religii organizowane jest w
szkołach, do których uczniowie mają zapewniony powszechny
dostęp. W tych szkołach powszechnych jest miejsce dla każdego
ucznia i rodzica, bez względu na ich przekonania religijne, wyznawane wierzenia i religie czy nawet postawy areligijne. Takie
stanowisko oraz przekonania uczniów i ich rodziców nie mogą
być przez nikogo negowane, a tym bardziej podlegać jakiejkolwiek dyskryminacji30. W końcowej części omawianego artykułu
ustawy wskazane są warunki i sposoby nauczania religii w szkołach (Artykuł 12 ustęp 2), które doprecyzowano w rozporządzeniu wypracowanym w porozumieniu z władzami poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej31. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 roku określiło, że sposób
organizowania nauki religii w szkołach publicznych ma mieć
miejsce w ramach planu zajęć szkolnych. Nauczanie religii w
szkołach publicznych powinno odbywać się na podstawie programów oraz podręczników zatwierdzonych tak przez władze
kościelne jak również przez Ministra Edukacji Narodowej32.
Uczestnictwo w lekcjach religii przysługuje tym uczniom, którzy
złożyli stosowną deklarację wyrażającą pragnienie uczęszczania
na lekcje religii w szkole przy rozpoczęciu ich edukacji. Deklaracja ta jest składana na początku każdego roku szkolnego i może
być odwołana w ciągu roku bądź przez rodziców czy prawnych
opiekunów lub przez samych pełnoletnich uczniów. Właściwą

M. Pilich, Ustawa o Systemie Oświaty. Komentarz, Warszawa 2008, s. 151.
Zob.: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 95,
poz. 425 ze zmianami).
32 Za: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r., dz.
cyt., § 4.
30
31
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formą wyrażenia „woli” o chęci uczestnictwa w lekcjach religii
jest forma pisemna33.
Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji
religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy
lub oddziału, zaś dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej. W
przypadku, gdy w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się
mniej niż siedmiu uczniów, wówczas organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem lub
związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie
międzyszkolnej lub w pozaszkolnym czy pozaprzedszkolnym
punkcie katechetycznym i zapewnia finansowanie dla tej formy
nauki religii. Rozporządzenie stanowi, że liczba uczniów w grupie lub punkcie katechetycznym nie powinna być mniejsza niż
trzy osoby (§ 2 ust. 2). W sytuacjach, gdy w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym czy pozaprzedszkolnym punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół lub wychowankowie
przedszkoli prowadzonych przez różne organy oświatowe,
wówczas organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady
prowadzenia grup lub punktów katechetycznych (§ 2 ust. 3)34.
Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący przedszkole lub szkolę, w ramach posiadanych środków, na wniosek kościoła lub związku wyznaniowego może
zorganizować nauczanie religii danego wyznania w sposób odmienny niż określony w ust. 1-3 (§ 2 ust. 4)35. Ponadto Kościół i
związek wyznaniowy może również prowadzić rekolekcje i inne

33

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmiany warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z
25marca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r, nr 0, poz. 478).
34 A. Mezglewski, Przepisy kształtujące rozwiązania systemowe w zakresie nauczania religii w szkołach publicznych w Polsce na tle standardów międzynarodowych, [w:] W. Janiga, A. Mezglewski (red.), Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i
teologiczne, Sandomierz 2000, s. 109-115.
35 M. Różański, Nauczanie religii i etyki w Polsce, [w:] J. Zimny (red.), Współczesne problemy edukacji w Polsce, Stalowa Wola 2014, s. 45.
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zajęcia katechetyczne związane ze swoją religią w nieodpłatnie
udostępnionych przez szkołę pomieszczeniach36.
4. Finansowanie nauczania religii w szkołach publicznych
Koszty zagwarantowanego prawem nauczania religii w szkole publicznej pokrywa budżet państwa. Finansowanie nauczania
religii w szkole nie należy traktować jako dotację na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, ale jako jeden z kosztów systemu
edukacji publicznej, który gwarantuje możliwość korzystania z
nauczania religii w szkole. Stosownie wyrażone przez rodziców
lub opiekunów prawnych, a nawet pełnoletnich uczniów pragnienie uczestnictwa w takich zajęciach religii jest podstawą na bazie,
której dyrektor placówki ma obowiązek zorganizować bezpłatne
nauczanie religii w ramach planu zajęć szkoły. Ważnym jest przypomnienie, że wynagrodzenie za pracę należy się nauczycielowi
religii a nie kościołowi czy związkowi wyznaniowemu, który reprezentuje. Wszelkie takie roszczenia w świetle prawa polskiego są
bezprawne. Skoro prawo do nauczania religii jest zapisane w aktach prawa polskiego, zatem nauczyciele, uczniowie i rodzice mają
prawo z tego korzystać37.
5. Zatrudnienie nauczyciela religii
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach stanowi, że katechetę przedszkolnego lub szkolnego zatrudnia się
wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do
danego przedszkola lub szkoły, wydanego przez właściwego
biskupa diecezjalnego lub przez właściwe władze zwierzchnie
kościołów i związków wyznaniowych (§ 5 pkt 1). Skierowanie
może być cofnięte przez nadającego. O fakcie tym nadający skierowanie powiadamia dyrektora placówki i organ prowadzący
36 Ustęp 5 z § 2 Rozporządzenia mówi: „Dopuszcza się nieodpłatne udostępnianie sal lekcyjnych na cele katechetyczne, w terminach wolnych od
zajęć szkolnych, kościołom i związkom wyznaniowym również nie organizującym nauczania religii w ramach systemu oświatowego”.
37 Tamże.
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szkołę (§ 5 pkt 2). Cofnięcie skierowania do nauczania religii jest
równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania przedmiotu
religii w danym przedszkolu lub szkole38. Rozwiązanie stosunku
pracy z nauczycielem mianowanym, któremu cofnięto skierowanie następuje z końcem miesiąca, w którym cofnięto skierowanie. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z racji cofnięcia skierowania, nauczycielowi mianowanemu przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela religii, nie
więcej jednak niż w wysokości trzymiesięcznego jego wynagrodzenia (Art. 28 ust. 2 Karty Nauczyciela).
6. Kwalifikacje nauczycieli religii
Obok skierowania przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku
zwaną Kartą Nauczyciela (Rozporządzenie § 5 ust. 4)39. Według
Karty Nauczyciela nauczycielem religii jest osoba która: 1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem
pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i
podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające
kwalifikacje40; 2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu (art. 9 ust. 1)41. Nauczyciel religii ze względu na pełnioną
funkcję nauczyciela wiary i moralności powinien odznaczać się
wysokim poziomem moralnym i przejrzystą postawą etyczną,
być człowiekiem głębokiej wiary odzwierciedlającej się w prak38 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmiany warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 25
marca 2014 r., dz. cyt., § 5.
39 W Polsce państwo w pełni finansuje nauczanie religii w szkołach publicznych. Różnie wygląda to w krajach Europy. Włochy przywiązują do
osoby nauczyciela religii duże znaczenie, a nauczyciele religii są traktowani z
punktu widzenia finansowego i prawnego jak nauczyciele innych przedmiotów w szkołach publicznych. Zob.: J. Jarco, Między dzwonkiem szkolnym a kościelnym, „Niedziela” nr 28(2003), s. 15.
40 Por. J. Charytański, Zmagania o kształt katechezy w Polsce Kraków 2001, s.
10-23; Tenże, Katecheta i katechetyk, [w:] Katecheza w służbie wiary, W. Janiga, T.
Kocór (red.), Przemyśl 2004, s. 37-44.
41 Ustawa Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r. (Dz. U. nr 3, poz. 19 ze zmianami).
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tyce chrześcijańskiej42. Ewa Kosińska określa nauczyciela religii
jako osobę, która przekazuje prawdy ewangeliczne, wprowadzając uczniów do świata wartości i tym samym przybliżając ich do
Boga. Podkreśla ona, że dla osiągnięcia zamierzonego celu wychowawczego konieczna jest nić porozumienia i współpracy
pomiędzy nauczycielem a uczniami43.
Również kwalifikacje nauczyciela religii mają znaczenie,
gdyż katecheci oprócz dobrego przygotowania merytorycznego
powinni być również właściwie przygotowani i uformowani
duchowo do głoszenia słowa Bożego44. Z racji przywrócenia religii do szkół publicznych Kościół katolicki we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej określił kwalifikacje nauczycieli
religii: „Kwalifikacje zawodowe do nauczania religii w szkołach
ponadpodstawowych posiadają: 1) księża, którzy ukończyli
wyższe seminarium duchowne diecezjalne lub zakonne, 2) osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia teologiczne uwzględniające przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne,
3) alumni wyższych seminariów duchownych po ukończeniu
piątego roku studiów, 4) osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia bez przygotowania teologicznego, ale przygotowania te uzupełniły”45. Z czasem wymagania co do kwalifikacji nauczycieli religii ulegały weryfikacji, co dostrzega się w
porozumieniu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz
Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 roku w
sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii, a zara42 A. Tymieniecka, Nauczanie religii, dz. cyt., s. 94; K. Misiaszek, A. Potocki,
Katecheta i katecheza w polskiej szkole, Warszawa 1995, s. 96-98.
43 E. Kosińska, Katecheta w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Kraków
1999, s. 8.
44 A. Tymieniecka, Nauczanie religii, dz. cyt., s. 95; I. Celary, Nauczanie religii
w szkole szansą dla ewangelizacji młodzieży, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 1(2011), s. 26-29; J. Charytański, Zmagania o kształt katechezy w Polsce, dz. cyt., s. 10-23; P. Kędziora, Wychowanie religijne a nauczanie
religii w szkołach publicznych, [w:] M. Różański, R. Sztychmiler (red.), Wychowanie religijne i moralne, Olsztyn 2015, s. 147-156.
45 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem
Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. U. MEN z dnia 30 lipca 1993 r.
nr 6, poz. 21, § 1-2).
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zem ukazuje troskę państwa i Kościoła o merytoryczne przygotowanie nauczycieli religii. W porozumieniu doprecyzowano
również kwalifikacje dla nauczycieli szkół specjalnych, które
wcześniej nie były należycie sprecyzowane46.
7. Nadzór pedagogiczny
Odrębną a ważną sprawę stanowi nadzór pedagogiczny
sprawowany nad całym procesem nauczania i wychowania, a
zatem także nad nauczaniem religii w przedszkolach i szkołach
publicznych. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Ministra Edukacji Narodowej poprzez kuratorów oświaty i dyrektorów szkół publicznych47. W przypadku placówek resortowych
nadzór ten jest związany z danym ministerstwem48. W uzasadnionych przypadkach wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego mogą być przekazane przełożonym kościołów i związków wyznaniowych. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej w § 11 w ust. 1 dopowiada, iż „do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytatorzy
wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych Kościoła Katolickiego
i właściwe władze zwierzchnie pozostałych kościołów i innych
związków wyznaniowych”49.
8. Wymiar godzin lekcji religii
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach w §
8 w punkcie 1 stanowi, że nauka religii we wszystkich typach
szkół odbywa się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Dodatkowa trzecia godzina może być przydzielona nauczycielowi
Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem
Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii, (Dz. U. MEN nr 3, poz. 21, § 1-3).
47 R. Strus, S. Zwolak, Nauczanie religii w przedszkolu i szkole. Wybrane zagadnienia dydaktyczne i prawne, Zamość 2013, s. 22.
48 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmiany warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 25
marca 2014 r., dz. cyt., § 5.
49 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r., dz. cyt., § 11.
46
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jako pełnopłatna tylko za zgodą organu prowadzącego szkołę
(wójt, burmistrz), a do niedawna za zgodą dyrektora placówki
jako godzina „karciana”. Zmniejszenie wymiaru godzin do jednej godziny tygodniowo uzależnione jest od zgody właściwych
biskupów lub stosownych przełożonych kościołów i związków
wyznaniowych. Nie można zmniejszać liczby godzin religii tylko na podstawie zaświadczenia księdza proboszcza czy dziekana, na terenie którego parafii czy dekanatu znajduje się szkoła.
Takich zmian zmniejszających liczbę lekcji religii nie może też
dokonywać sam dyrektor szkoły ani też państwowy nadzór placówek oświatowych.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania § 2 w ustępie 1 mówi, że ramowy plan nauczania określa
tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów kształcenia o wyróżnionych celach, a stanowiących
całość dydaktyczną, zwanych etapami edukacyjnymi tak w
szkole podstawowej, w gimnazjum, w liceach i technikach oraz
szkołach zawodowych. Na podstawie tegoż ramowego planu
nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym dla poszczególnych klas i oddziałów danego etapu edukacyjnego określa tygodniowy wymiar godzin złożony z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć religii/etyki oraz innych dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli takie są prowadzone w danej szkole50.
9. Ocena z religii
Niedopracowaną prawnie albo nie spełniającą oczekiwań
jest sprawa oceny z nauki religii i wliczanie jej do średniej
wszystkich przedmiotów51, a także problematyka dowartościowania przedmiotu na maturze. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warun50 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego
2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.
U. z 2002 r., nr 15, poz. 142).
51 http://www.katecheza.episkopat.pl/prawo/lex_stan.htm#top (dostęp
10.04.2016).
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ków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach określiło miejsce i znaczenie oceny z
religii: „Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. W celu
wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na jakie zajęcia
z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał. Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej
klasy. Ocena z religii/etyki jest wystawiana według skali ocen
przyjętej w danej klasie. Uczniowie korzystający z nauki religii
prowadzonej przez kościoły lub związki wyznaniowe w grupach międzyszkolnych i w punktach katechetycznych lub
uczęszczający na zajęcia z etyki organizowane na podobnych
zasadach otrzymują ocenę z religii/etyki na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie świadectwa przekazanego przez katechetę lub nauczyciela etyki” (§
9)52. Rozróżnienie Ministra Edukacji Narodowej w ujmowaniu
oceny z religii w relacji do innych przedmiotów szkolnych,
wskazuje że religia nie jest traktowana na równi z innymi
przedmiotami. Adekwatnym byłoby gdyby oceny z wszystkich
przedmiotów były wystawiane według tych samych kryteriów.
Tymczasem w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z
30 kwietnia 2007 roku zauważamy, że kryteria oceniania ustalone dla poszczególnych przedmiotów nie dotyczą przedmiotu
religii, a kwestie religii regulowane są odrębnymi przepisami53.
Jednak analiza wytycznych w tym zakresie wykazuje, że żadne
odrębne przepisy nie zawierają wytycznych poza ogólnymi, które zostały tu przytoczone: ocena z religii jest wystawiana według
skali ocen przyjętych w danej klasie, nie ma sformułowanej żadnej skali ocen semestralnych czy rocznych, dlatego w praktyce
używa się skali stosowanej w innych przedmiotach54.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.04.1992 r., dz. cyt., § 9.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. nr
36, poz. 155 ze zm.).
54 A. Mezglewski, Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych, Lublin 2009, s. 77-80.
52
53
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Normy prawa państwowego są elementem praworządności w Polsce. W znacznej części zostały wypracowane we współpracy z przedstawicielami kościelnymi, ale nie są jedynymi regulacjami nauczania religii w szkołach publicznych, gdyż prawa
i obowiązki wiernych, co do uczestnictwa w nauczaniu religii
zawarte są również w przepisach prawa kościelnego.
10. Normy kanoniczne dotyczące nauczania religii
Dokumenty Kościoła w różnych miejscach podkreślają konieczność realizacji mandatu Jezusa zawartego w misji nauczania (Mt 28, 18-20)55. Prawo kościelne w Kodeksie Prawa Kanonicznego precyzuje zagadnienie możliwości uczestnictwa
uczniów w zajęciach religii organizowanych w szkołach publicznych (kan. 793 § 2 KPK; kan. 796 KPK; kan. 1329 KPK)56.
Odrębnego studium wymaga ukazanie bogatych norm partykularnego prawa kościelnego - odnośnie nauczania religii w szkołach publicznych - wypracowanych w poszczególnych diecezjach polskich w ramach prac synodalnych. Próbę takiego opracowania o katechezie57, która jest powiązana z nauczaniem religii autor tego artykułu dokonał na przykładzie Kościoła przemyskiego58.
Podsumowanie
Konstytucyjne unormowanie nauki religii jest gwarancją
praworządności w Polsce. Nauka religii w szkole publicznej kształtuje postawy uczniów i rodziców oraz wszystkich pracowników
szkoły. Prawne normy tej obecności nauki religii w szkole są pod55

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, wyd. III poprawione, Poznań - Warszawa 1980.
56 Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus 25.01.1983,
AAS 1983, nr 75 II, 1-317. Tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego przekład
polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Warszawa 1984; K. Warchałowski, Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych,
Lublin 1998, s. 26-27.
57 P. Sobczyk, Katechizacja dzieci i młodzieży w parafii a nauczanie religii w
szkołach, [w:] J. Krukowski, M. Sitarz, A. Pastwa (red.), II Polski Synod Plenarny
a synody diecezjalne, Lublin 2015, s. 221-238.
58 L. Krzyżak, Zagadnienia prawne dotyczące katechezy na przykładzie Kościoła
przemyskiego w oparciu o synody z 1955i 1995-2000, Kraków 2014, s. 1-131.
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stawą funkcjonowania nauczania religii i wychowywania uczniów
oraz środowiska szkolnego. Problemem jest brak wypracowanych
regulacji prawnych oceny z nauki religii, miejsca przedmiotu religia w strukturze szkoły i procesie dydaktyczno wychowawczym,
co zaowocuje docenieniem historycznej wartości religii i przyznaniem godnego miejsca oraz możliwości wybierania religii jako
przedmiotu maturalnego zwłaszcza że wielu absolwentów wybiera dalsze kształcenie w zakresie teologicznym.
Streszczenie
Opracowanie „Nauczanie religii w szkołach publicznych w
świetle unormowań prawnych jako element praworządności w
Polsce” to oczekiwane zestawienie norm regulujących historyczną i doniosłą obecność lekcji religii w polskiej szkole publicznej.
Najważniejszymi norami prawnymi określającymi kwestię nauczania religii w publicznych szkołach polskich są zapisy zawarte w: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 roku, Konkordacie Rzeczypospolitej Polskiej z 28 lipca 1993
roku, Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, a
także w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
kwietnia 1992 roku z późniejszymi zmianami. Artykuł zawiera
również przepisy prawa kościelnego odnośnie katechezy w
szkołach publicznych.
Słowa klucze: nauka religii, szkoły publiczne, praworządność, nauczyciel religii, katecheta
Summary
The teaching of religion in public schools in the light of legal
regulations as part of the rule of law in Poland
A study „The teaching of religion in public schools in the light
of legal regulations as part of the rule of law in Poland” is a list of
norms regulating historical and significant presence of religion in
Polish public school. The most important legal norms defining the
issue of religious education in Polish public schools are the regulations included in: Constitution of the Republic of Poland of 2nd
April 1997, Concordat of the Republic of Poland of 28th July 1993,
Act on the Education System of 7th September 1991, and also in the
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Ordinance of the Minister of Education of 14th April 1992, as
amended. The study also includes recommendations of Church
law concerning religious education in public schools, as well as
unregulated problems of religious education.
Keywords: religious education, public schools, the rule of law,
religion teacher, catechist.
Bibliografia:
Źródła
Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus 25.01.1983, AAS 1983, nr 75 II, 1-317. Tekst polski: Kodeks
Prawa Kanonicznego przekład polski zatwierdzony przez Konferencję
Episkopatu, Wydawnictwo Pallottinum, Warszawa 1984.
Konkordat Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.
U. z 1998 r., nr 51, poz. 318).
Konkordat zawarty pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą
Polską z dnia 10 lutego 1925 r. (Dz. U. nr 72, poz. 501).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. nr 78, poz. 483).
Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, wyd. III poprawione, Poznań - Warszawa 1980.
Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz.
MEN, nr 4, poz. 20)
Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. U. MEN z
dnia 30 lipca 1993 r. nr 6, poz. 21).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1
grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r., nr 260, poz. 2593 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7
września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr
199, poz. 2046).
162

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10
września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2002 r., nr 155,
poz. 1288).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r., nr 15, poz. 142).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23
kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych,
kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a
także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2004 r., nr 89, poz. 845).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. nr 36, poz. 155).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmiany
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 25 marca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r, nr 0, poz. 478).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada
2000 r. w sprawie kryteriów trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1066).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego
2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r., nr 15, poz. 142 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. nr 36, poz. 155).
Ustawa o ratyfikacji Konkordatu między Stolica Apostolską a
Rzeczypospolitą Polską z dnia 8 stycznia 1989 r. (Dz. U. z 1989 r., nr
12, poz. 42).
163

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr
95, poz. 425).
Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. z 1991
r., nr 66, poz. 287).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2003 r., nr 118, poz. 1112; nr 137, poz. 1304; nr 203, poz. 1966; nr
213, poz. 2081; nr 228, poz. 2258 oraz 2004 r.: nr 96, poz. 959; nr
179, poz. 1845).
Literatura
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
Warszawa 2000.
Celary I., Nauczanie religii w szkole szansą dla ewangelizacji
młodzieży, „Perspectiva. Legnickie Studia TeologicznoHistoryczne” 1(2011), s. 26-29.
Charytański J., Katecheta i katechetyk, [w:] Janiga W., Kocór
T. (red.), Katecheza w służbie wiary, Przemyśl 2004, s. 37-44.
Charytański J., Zmagania o kształt katechezy w Polsce, Kraków 2001.
Grajewski A., Wygnanie, Katowice 1995.
Jarco J., Między dzwonkiem szkolnym a kościelnym, „Niedziela” nr 28(2003), s. 15.
Kędziora P., Wychowanie religijne a nauczanie religii w szkołach publicznych, [w:] Różański M., Sztychmiler R. (red.), Wychowanie religijne i moralne, Olsztyn 2015, s. 147-156.
Kosińska E., Katecheta w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Kraków 1999.
Krzyżak L., Zagadnienia prawne dotyczące katechezy na przykładzie Kościoła przemyskiego w oparciu o synody z 1955i 1995-2000,
Kraków 2014, s. 1-131.
Mezglewski A., Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych, Lublin 2009.
Mezglewski A., Przepisy kształtujące rozwiązania systemowe w
zakresie nauczania religii w szkołach publicznych w Polsce na tle standardów międzynarodowych, [w:] Janiga W., Mezglewski A. (red.),
Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, Sandomierz 2000,
s. 109-115.

164

Misiaszek K., Potocki A., Katecheta i katecheza w polskiej szkole, Warszawa 1995.
Muskus D.A., Szkoła środowiskiem katechetycznym, Kalwaria
Zebrzydowska 2001.
Pilich M., Prawne aspekty nauczania religii i krzewienia religijności w szkołach publicznych, [w:] Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym, Zieliński T. (red.), Warszawa
2012, s. 23-31.
Pilich M., Ustawa o Systemie Oświaty. Komentarz, Warszawa 2008.
Potocki A., Sekularyzacja systemu oświaty w Polsce po II Wojnie Światowej a katechetyczna praca Kościoła, [w:] K. Misiaszek, A.
Potocki (red.), Katecheta i katecheza w polskiej szkole, Warszawa
1995, s.53-68.
Rakoczy B., Ustawa o stosunku państwa do Kościoła w
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2008.
Różański M., Nauczanie religii i etyki w Polsce, [w:] Zimny J.
(red.), Współczesne problemy edukacji w Polsce, Stalowa Wola 2014,
s. 45-54.
Sobczyk P., Katechizacja dzieci i młodzieży w parafii a nauczanie
religii w szkołach, [w:] Krukowski J., Sitarz M., Pastwa A. (red.), II
Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Lublin 2015, s. 221-238.
Sobczyk P., Problemy dotyczące realizacji prawa rodziców do religijnego i moralnego wychowania dzieci w szkole publicznej w Polsce, [w:]
Krukowski J., Sitarz M., Pieron B. (red.), Przynależność do Kościoła a
uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Lublin 2014, s. 179-194.
Sobczyk P., Wolność religijna a nauczanie w szkole, „Prawo
Kanoniczne” 1-2(2008), s. 211-227.
Strus R., Zwolak S., Nauczanie religii w przedszkolu i szkole.
Wybrane zagadnienia dydaktyczne i prawne, Zamość 2013.
Tymieniecka A., Nauczanie religii w szkołach publicznych,
„Kortowski Przegląd Prawniczy” nr 1/2015, s. 92-96.
Warchałowski K., Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w
konkordatach współczesnych, Lublin 1998.
Netografia
Ekspert: Prowadzenie lekcji religii jest zgodne z Konstytucją i
prawem
międzynarodowym,

165

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/920193,prowadzenielekcji-religii-ustawa.html (dostęp 10.04.2016).
Kasper Ł., Wojtas A., Nauczanie religii w szkole,
http://gosc.pl/doc/2945514.Nauczanie-religii-w-szkole, (dostęp
10.04.2016).
Religia w szkołach? "Chcemy, żeby płacił za to Kościół",
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/spor-ofinansowanie-z-budzetu-panstwa-lekcji-religii-wszkolach,526692.html (dostęp 10.04.2016).
W Sejmie złożono projekt obywatelski dot. zaniechania finansowania religii, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,W-Sejmiezlozono-projekt-obywatelski-dot-zaniechania-finansowaniareligii,wid,17890067,wiadomosc.html?ticaid=116d24 (10.04.2016).
http://www.katecheza.episkopat.pl/prawo/lex_stan.htm
#top (dostęp 29.06.2015).

166

Artur Lis

STAROPOLSKIE PRAWO MAŁŻEŃSKIE OSOBOWE
1. Przemiany w życiu rodzinnym po 966 roku
Małżeństwo dawało początek rodzinie1. Gospodarstwo
rolne oraz warsztat rzemieślniczy w średniowieczu były oparte
na wspólnej pracy poszczególnych członków rodziny. W gospodarstwie domowym funkcje mężczyzny-ojca i kobiety-matki
wzajemnie się uzupełniały i były komplementarne. Rodzina odgrywała dużą rolę w życiu społeczno-politycznym, opartym na
silnym poczuciu więzi. W dawnej Polsce dochodziło często do
rywalizacji zarówno rodów, jak i poszczególnych rodzin. Już od
czasów słowiańskich z życiem rodziny wiązał się kult ogniska
domowego. Badacze przyjmują, iż przeciętna chata chłopska w
monarchii piastowskiej mieściła od czterech do sześciu osób.
Liczba mieszkańców gospodarstwa z czasem ulegała zwiększeniu do 9-11 osób. Za powszechny typ polskiej rodziny po 966
roku należy uznać tzw. małą rodzinę2. Składała się ona z rodziców, małoletnich dzieci, czasami matki jednego z małżonków,
przeważnie męża, lub jego niezamężnej siostry. Pozycję żony i
męża w małżeństwie określały w znacznej mierze czynniki
wspólne dla poszczególnych stanów: stosunki majątkowe, swoboda działań prawnych oraz rola krewnych w życiu rodzinnym.
Pozycja męża i żony w małżeństwie określona była przez ich
obowiązki, zarówno wzajemne, jak i jednostronne. Można tu
wymienić: wspólne zamieszkanie i zajmowanie się gospodarA. Lis, Prawne uwarunkowania funkcjonowania rodziny w świetle wybranych
źródeł polskich do roku 1320, Lublin 2015.
2 S. Trawkowski, Przemiany społeczne i gospodarcze w XII i XIII wieku, [w:]
Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo - społeczeństwo - kultura, red. A.
Gieysztor, Warszawa 1972, s. 62-118; K. Ożóg, 966. Chrzest Polski, Kraków
2016, s. 212; R. Michałowski, Chrystianizacja monarchii piastowskiej w X-XI wieku, [w:] Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w
średniowieczu, t. 1: Struktury kościelno-polityczne, red. H. Manikowa, W. Brojer,
Warszawa 2008, s. 11-49.
1
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stwem, podążanie żony za mężem, pożycie małżeńskie i wychowanie potomstwa, konieczność dochowania wierności, posłuszeństwo żony wobec męża, wzajemna opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie przez męża. Wykonywanie
obowiązków małżeńskich nie było w istocie prywatną sprawą
samych małżonków, nad ich wypełnianiem czuwało prawo kanoniczne, sądy świeckie, jak również kontrola społeczna, przede
wszystkim krewnych3.
Kanoniści średniowieczni zdefiniowali małżeństwo jako
sakrament, który wywołuje głównie skutki duchowe a dodatkowo cywilne, w zasadzie nierozdzielne jedne od drugich. Definicja ta wiązała elementy duchowe i elementy świeckie w jedną
całość. Małżeństwo stanowiło ważny moment w życiu kobiety i
mężczyzny. Świadczyło o osiągnięciu dojrzałości, ale również
wiązało się ze zmianą sytuacji materialnej. Zanim stało się sakramentem, stanowiło umowę między małżonkami, co faktycznie sprowadzało się do porozumienia ich rodziców. Przed
chrystianizacją wśród Słowian rozpowszechnione było
wielożeństwo. Wczesnośredniowieczne źródła wielokrotnie
sprawę tę podkreślają. Szczególnie liczne żony posiadali
słowiańscy władcy. Pierwszemu historycznemu władcy Polski,
Mieszkowi I, kronikarz Wincenty Kadłubek przypisywał siedem
żon, które oddalił poślubiając Dobrawę4.
Kościół popierał i opowiadał się jedynie za związkami jednego mężczyzny i jednej kobiety. Bodźcem do zawierania
małżeństw miał być nacisk opinii, która za pełnoprawnych
członków społeczności uznawała dopiero osoby pozostające w
związku małżeńskim. W dawnej Polsce małżeństwa kojarzono i
zawierano w bardzo młodym wieku, głównie ze względu na
niską średnią trwania życia ludzkiego, dążenie rodziców do zabezpieczenia odpowiedniej przyszłości dzieciom, jak również
wykorzystywanie małżeństwa do umacniania więzów politycz3 M. Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim
XVI-XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998; taż, Gorsza płeć, Kobieta
w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005.
4 Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis,
Wrocław-Warszawa-Kraków 2008.
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nych i majątkowych. Znane były przykłady zaręczyn dzieci jeszcze w kołyskach, z czym nie zgadzał się Kościół katolicki, nakazując warunek złożenia oświadczenia woli przez narzeczonych
po dojściu do odpowiedniego wieku.
Dominujące znaczenie więzów krwi we wczesnośredniowiecznym społeczeństwie powodowało, że człowiek
ówczesny był przede wszystkim członkiem społeczności
rodzinnej5. Patriarchalny charakter rodziny sprawiał, że sytuacja
mężczyzn była znacznie lepsza, ale niezależnie od płci pełnoprawne stanowisko w społeczeństwie owej doby uzyskiwał
dopiero człowiek, który zawarł związek małżeński i posiadał
potomstwo. Stanowisko mężczyzny w małżeństwie było
dominujące. Obyczaj słowiański, ukształtowany w dobie
poprzedzającej chrystianizację powodował, że prawo ówczesne
uznawało mężczyznę nie tylko za zwierzchnika rodziny, lecz
także za jej posiadacza. Znalazło to wyraz w formie zawierania
małżeństwa przez kupno żony. Sytuacja kobiety w rodzinie
męża nie była więc łatwa, tym bardziej, że posiadał on nad nią
absolutną władzę, włącznie z prawem karcenia, które w
praktyce niejednokrotnie sięgało życia i śmierci. Traktowanie
kobiety-żony jako własności męża znalazło najdobitniejszy
wyraz w praktyce zabijania jej przy pogrzebie męża,
poświadczonej przez wielu autorów, piszących o obyczajach
Słowian przed przyjęciem przez nich chrześcijaństwa, między
innymi przez Thietmara i Ibrahima ibn Jakuba6. Praktyka ta
miała zapewne charakter bardzo ograniczony społecznie i
zdarzała się głównie, jeśli nie wyłącznie, w rodzinach
najmożniejszych. W sytuacji kiedy mąż nie był posesjonatem,
jego majątek był mniejszy od majątku żony lub mieszkał w jej
domu, pozycja żony była niewątpliwie silniejsza7.

Zob. Genealogia. Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w
Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. A. Radzimiński, J.
Wroniszewski, Toruń 1996.
6 Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekładzie AlBekriego z około 973 roku, [w:] Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. I,
Kraków 1946.
7 M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975.
5
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Działalność Kościoła prawdopodobnie początkowo miała
niewielki wpływ na charakter małżeństwa słowiańskiego.
Obyczaj oddalania żon przez mężów oraz częste wypadki
przedwczesnej śmierci kobiet przy połogu sprawiały, że pan
domu i gospodarstwa rodzinnego brał następne żony, zazwyczaj
młodsze. Gdy po jego śmierci pozostawała w domu niestara
macocha, brał ją niejednokrotnie za żonę jeden z synów
zmarłego. Praktyka ta, zwalczana przez Kościół, przetrwała w
życiu społeczności chłopskiej dość długo. Rozpowszechniony
był również obyczaj brania żony po zmarłym bracie, najczęściej
wspólnie gospodarującym. Praktyki te stanowiły wyraz
tendencji zatrzymywania w rodzinie kobiet, których praca, a
także posag przyczyniały się do wzrostu zasobności
gospodarstwa. Interwencja Kościoła w stosunki rodzinne i
obyczajowość małżeńską związana była już z początkami
chrystianizacji. Kościół, nie będąc jeszcze wrośnięty w miejscowe
społeczeństwo, nie miał szans realizacji swych postulatów
wyłącznie drogą oddziaływania ideologicznego. Toteż
hierarchia kościelna zwracała się z prośbą o pomoc do władców
świeżo schrystianizowanych państw. Tylko bowiem władca miał
realną siłę, zapewniającą przynajmniej częściową egzekucję postulatów, formułowanych przez przedstawicieli nowo przyjętej
wiary. Postulaty te nie były zaś łatwe do przyjęcia, gdyż
dotyczyły podstawowych zasad życia społecznego i warstwy
obyczajowej tradycyjnie z nimi związanej. Możemy więc mówić
w większym stopniu o kierunkach oddziaływania Kościoła na
strukturę rodziny i zasady życia rodzinnego niż o ich faktycznej
realizacji, która rozkładała się na okres kilku stuleci8.
Interweniując w sprawy zawierania małżeństwa, Kościół w
pierwszym okresie swej działalności nie zastrzegał sobie
bynajmniej praw uczestnictwa przy obrzędach małżeńskich,
które odbywały się nadal w sposób tradycyjny. Sytuacja ta
jednak w późniejszym czasie uległa zmianie. W początkach XIII
wieku, kiedy to Kościół dysponował już liczną kadrą duchowieństwa i ugruntowaną organizacją, starał się przejąć
Ch. Klapisch-Zuber, Kobieta i rodzina, [w:] Człowiek średniowiecza, red. J. Le
Goff, przeł. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 2000, s. 355-387.
8

170

uprawnienia panujących w dziedzinie prawa rodzinnego. Ale
przez długi czas uprawnienia te zdołały się już utrwalić. Znalazły one wyraz w poborze przez książąt świadczeń z tytułu
zawierania małżeństwa w postaci podatków: „dziewiczego”,
„wdowiego”
czy
też
rozpowszechnionego
na
9
późnośredniowiecznym Mazowszu „swadziebnego” .
Opinie historyków prawa o stanowisku prawnym kobiety
na ziemiach polskich w okresie piastowskim są bardzo rozbieżne. Wielu badaczy zajmujących się tym zagadnieniem stwierdzało dość słabe uprawnienia kobiet, a nawet niektórzy wręcz uważali, że były one pozbawione zdolności prawnej. Jednym z
głównych zajęć kobiety w epoce średniowiecza była ciężka fizyczna praca w środowisku rodzinnym. Szczególnie duży wysiłek ponosiły kobiety na wsi. Do ich podstawowych zadań poza
pomocą w uprawie ziemi należała hodowla zwierząt i drobiu,
przygotowywanie posiłków, zapasów oraz utrzymywanie porządków w domu. O każdej porze roku kobieta miała swoje
obowiązki, nawet zimą, podczas gdy mężczyzna odpoczywał
(darła pierze, szyła, haftowała). W związku z tym jej pozycja w
gospodarstwie była dość dobra. Można zaznaczyć, iż podział
pracy na wsi miał bardziej charakter funkcjonalny niż hierarchiczny. Nieco inaczej przedstawiała się sytuacja kobiety mieszkającej w mieście. Tu również spełniała ona podstawowe funkcje
związane z wychowaniem dzieci i pracami w gospodarstwie
domowym lub warsztacie rzemieślniczym. Odmienna była pozycja żony w małżeństwie elit możnowładczych oraz w małżeństwach mieszczan i chłopów10.
Zob. Kultura Polski średniowiecznej X-XIII wieku, red. J. Dowiat, Warszawa
1985; Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej,
red. K. Justyniarska-Chojak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012.
10 M. Chołodowska, Pozycja córki w rodzinie polskiej we wczesnym
średniowieczu, [w:] Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym
chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz
1995, s. 339-346; taż, Pozycja i rola kobiety w polskiej rodzinie
wczesnośredniowiecznej, [w:] Rola i miejsce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, t.
I, Poznań 1998, s. 33-38; taż, Stosunek rodziców do dzieci w Polsce
wczesnośredniowiecznej, [w:] Wychowanie w rodzinie od starożytności po XX wiek.
Materiały z konferencji naukowej Katedry Historii Wychowania – czerwiec 1993 r.,
9
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Kronikarze średniowieczni bardzo często zwracali uwagę
na pobożność kobiecą, uważając ją bezsprzecznie za wielką zaletę. Wśród kobiet przez nich opisywanych pobożnością odznaczały się nie tylko zakonnice, jako Deo devotae, ale i niewiasty
świeckie. W większości wizerunków władczyń, jakie zawarte są
na kartach średniowiecznych kronik, element ich pobożności jest
silnie wyeksponowany. Miarą oceny kobiety często bywała
płodność, a zwłaszcza wydanie na świat męskiego dziedzica,
głównym zaś i najszczytniejszym celem małżeństwa - prokreacja11.
Porwanie
Instytucja małżeństwa jest znana już z najdawniejszych
czasów. Małżeństwo miało regulować kwestie dziedziczenia i
spraw gospodarczych, uważano je za podstawę rodziny. Wśród
pierwotnych sposobów zawarcia małżeństwa wymienia się
zwykle porwanie kobiety jako sposób najdawniejszy i najbardziej pierwotny. Porwanie było więc w państwach plemiennych
uznaną formą zawarcia małżeństwa. Pojawiało się ono wtedy,
gdy rodzice nie chcieli oddać swojej córki w ręce ubiegającego
się o nią męża, lub miało na celu uniknięcia podarków ślubnych.
Wreszcie mężczyźni porywali panny, gdy pochodzili z różnych,
szczególnie wrogich, plemion. Prawdopodobnie potwierdzeniem, że porwanie było jednym ze sposobów zawarcia małżeństwa w Polsce wczesnośredniowiecznej, jest etymologia nazwy
„żona”, wywodząca się najpewniej od czasownika „żonić” to
znaczy „gonić”, czy też „zanosić”. Według Aleksandra Brücknera wyraz „żona” oznaczał pierwotnie „kobietę rodzicielkę” i ma
wspólny źródłosłów z łacińskim „genus”, czyli rodzaj. W Polsce
nie zachowało się wiele źródeł na temat małżeństwa przez porwanie. Być może sposób ten występował przed przyjęciem
red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1994, s. 169-179; taż, Życie rodzinne pierwszych
Piastów, [w:] Rodzina a wychowanie - ciągłość i zmienność na przestrzeni wieków,
red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, s. 95-119.
11 A. Gałka, Obraz kobiety w „Kronice polskiej” mistrza Wincentego Kadłubka,
„Studenckie Zeszyty Historyczne Koła Naukowego Historyków Studentów
UJ” 10(2007), s. 33-48.
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chrześcijaństwa. Z chwilą jego przyjęcia porwanie zaczęło zanikać, ponieważ Kościół, zgodnie z prawem rzymskim, potępiał
ten sposób. Ponadto ustawodawstwo świeckie zabraniało porywania żon, ponieważ podstawą do zawarcia małżeństwa była
zgoda obojga nupturientów. W praktyce młodzi byli rzadko pytani, często ich wola była łamana, zwłaszcza dotyczyło to kobiet.
Zdarzały się przypadki karania porwania, co najczęściej występowało z inicjatywy rodziców, którzy na małżeństwo zgodzić się
nie chcieli. Jeszcze w XII wieku, wśród ludów wschodniosłowiańskich porwanie żony było częstym, powszechnym i legalnym sposobem zawarcia małżeństwa. Zaznaczyć jednak trzeba,
że nie było to porwanie w dosłownym tego słowa znaczeniu,
lecz porwanie w geście symbolicznym po wcześniejszych
uzgodnieniach. Tak więc, o ile na wschodzie sposób ten był powszechny, na ziemiach polskich jeżeli istniał legalnie, szybko
został potępiony i zakazany.
Wśród badaczy pojawiają się zwolennicy, jak i przeciwnicy
tezy o legalności małżeństwa przez porwanie. W polskim średniowieczu powoływano się na zapytanie biskupa Pełki, wystosowane w roku 1199 do papieża Innocentego III. Był to tzw. dekretał, czyli list udzielający odpowiedzi na pytanie prawne. Pełka zadał pytanie, czy uprowadzona dziewczyna, która w innej
diecezji wzięła w obliczu Kościoła ślub z porywaczem, zawarła
ważny związek małżeński. Papież uznał takie małżeństwo za
ważne, o ile stwierdzono, że wola kobiety wstąpienia w związek
małżeński została wyrażona w pełni świadomie i dobrowolnie,
mimo wcześniejszego porwania. Uzależniał bowiem ważność
małżeństwa od obopólnej woli narzeczonych. Według Bogdana
Lesińskiego porwanie było jeszcze w XII, a może i XIII wieku
dość częstym sposobem zdobywania żony12.
Szerzej: A. Lis, Rodzina w monarchii patrymonialnej - analiza historycznoprawna, [w:] Rodzina. Powołanie - zadania - zagrożenia, red. J. Zimny, Stalowa
Wola 2014, s. 91-118; tenże, Rodzina w Polsce dzielnicowej, „Kronika Diecezji
Sandomierskiej” Rok 107 (2014), nr 1-2, Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia w Sandomierzu, s. 120-144; tenże, Family law of the Piast Poland analysis of the sources, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 29 (4/2014), s. 7481; tenże, Małżeństwo w monarchii piastowskiej - analiza historycznoprawna, [w:]
Małżeństwo jako zwarty związek mężczyzny i kobiety, red. T. Rakoczy, Lublin
12
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Kupno
Wraz z rozwojem ustroju rodowego pojawiły się sposoby
zawarcia małżeństwa, wymagające zgody rodziców dziewczyny
- małżeństwo przez kupno i zmówiny. Wszystkie te rodzaje zaślubin nie występowały kolejno, ale równolegle. Wraz z upowszechnianiem się chrześcijaństwa pojawiła się jednak tendencja
do kwestionowania ważności bardziej archaicznych form zawierania związku. Jak z kolei zauważa Wacław Uruszczak, porwanie musiało spotkać się z potępieniem w miarę postępów chrystianizacji ziem polskich. W XIII wieku ustawy synodów biskupów polskich potępiły wszelkie przejawy porwania i zakazywały księżom udzielania kościelnego ślubu porywacza z porwaną,
nawet gdyby wyrażała ona na to zgodę (Wrocław 1248 rok).
Wśród ludności uboższej małżeństwo przez zamieszkanie funkcjonowało jeszcze dłużej, kiedy małżeństwo przez porwanie zanikło już pod presją Kościoła, a zmówiny jako umowa o charakterze majątkowym nie odgrywały większej roli.
Z czasem zwyczaj porywania przekształcił się w kupno żony, które - jak już wspomniano było najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną formą zawarcia małżeństwa zarówno u Germanów, jak i Słowian. Z informacji przekazanych przez Tacyta
można wnosić, że w okresie plemiennym małżeństwo u Germanów zawierane było w drodze umowy między rodami mężczyzny i kobiety. W następstwie takiej umowy następowało oddanie
narzeczonej z zachowaniem pewnych symbolicznych formalności i przejęcie jej w posiadanie przez mężczyznę, który był zobowiązany wręczać dary rodowi kobiety. Dary te uznawano jako
cenę kupna żony. Pojawienie się tego sposobu zawarcia małżeństwa spowodowane było rozwojem rodów plemiennych, które
jak można przypuszczać, nie zawsze żyły ze sobą w zgodzie.
Porwanie kobiety przez mężczyznę z wrogiego rodu nie dawało
obiecujących szans na poprawę stosunków między nimi. Potrzebny był więc system, który ten spór mógłby naprawić. Mał-

2014, s. 193-229; tenże, Współczesne badania nad rodziną średniowieczną, [w:]
Tváre ĺudského života. Vybrané problémy, red. W. Kądziołka, Ružomberok 2015,
s. 251-264.
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żeństwo poprzez kupno żony stało się jedynym prawnie legalnym i właściwym sposobem zaślubin13.
Potwierdzenie tej myśli znajdujemy u Władysława Abrahama, który przytacza opis podróży po krajach słowiańskich
kupca pochodzenia żydowskiego Ibrahima ibn Jakuba. Opowiada on o kraju Mieszka I i o jego drużynie wojennej: „Jeśli któremu z tej drużyny urodzi się dziecko, nakazuje mu książę wyznaczyć utrzymanie bez względu na płeć. A gdy dorośnie, jeśli jest
płci męskiej, żeni go i płaci za niego ojcu dziewczyny podarek
małżeński. Jeżeli jest płci żeńskiej, wydaje za mąż i płaci za męża
jej ojcu ów podarek. Podarek małżeński jest u Słowian bardzo
znaczny (…). I jeżeli komu urodzą się dwie lub trzy córki, to są
przyczyną jego wzbogacenia się, jeżeli zaś urodzi mu się dwóch
synów, powoduje to jego zubożenie”14.
Najbardziej wiarygodnym dowodem istnienia tej formy jest
wyraz „wiano”, który oznaczał zaopatrzenie żony ze strony męża,
które rozumiane jest jako forma kupna, czy też cena płacona za
żonę, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Termin „wiano” pochodzi od słowa „wienić”, co pierwotnie znaczyło sprzedawać.
Kupno jako sposób zawarcia małżeństwa zanikło prawdopodobnie około XII wieku. W tym okresie „wiano” oznaczało zabezpieczenie żonie przez męża pewnej sumy, jako wynagrodzenie za
posag. Wiano prawdopodobnie było śladem dawniejszej praktyki
daru ślubnego składanego rodzicom. Zdaniem Wacława Uruszczaka wiano - dar ślubny dla rodziców przekształciło się w wiano
- dar ślubny dla żony. Pierwotnie posagiem było natomiast to, co
kobieta otrzymywała od rodziców w dniu ślubu15.

Por. M. Plezia, Z zagadnień pierwotnego prawa małżeńskiego w Polsce, [w:]
tegoż, Od Arystotelesa do Złotej Legendy, Warszawa 1958, s. 306-313.
14 W. Abraham, Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim, [Studia
nad historią prawa polskiego, t. IX], Lwów 1925 (tam zestawienie starszej
literatury).
15 W. Uruszczak, Obyczaje ślubne we wczesnośredniowiecznej Polsce, [w:]
Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy środkowej. Księga jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A.
Lityński i in., Katowice-Kraków 2009, s. 741-747.
13
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Umowa
Władze kościelne początkowo tolerowały praktykę zawierania małżeństw w drodze umów między rodziną narzeczonej a
przyszłym mężem, której przedmiotem było kupno władzy nad
żoną, tzw. mundium. Domagano się udziału w obrzędach ślubnych duchownego, który narzeczonym udzielał błogosławieństwa. We wczesnym średniowieczu do zawarcia małżeństwa
były konieczne zasadniczo dwa akty: zaręczyny (sponsalia) oraz
przekazanie dziewczyny narzeczonemu (traditio). Longobardowie uważali zaręczyny za czynność prawną zawieraną między
przyszłym mężem a rodzicami narzeczonej. Sumę pieniędzy,
jaką płacił narzeczony przy zaręczynach, uważano za zabezpieczenie na wypadek wdowieństwa. Jednocześnie gdyby krewni
przeciwstawili się później małżeństwu, mógł odebrać narzeczoną siłą. Narzeczona, która poślubiłaby innego, traciła otrzymane
dary, a jej mąż musiał zapłacić porzuconemu podwójną cenę
zadatku, jaki on uiścił przy zaręczynach. Mogły być one zerwane
wskutek choroby (trądu, ślepoty) lub zdrady. Natomiast drugim
koniecznym aktem do zawarcia małżeństwa było przekazanie
dziewczyny. Był to akt uroczysty, odbywający się w obecności
krewnych i świadków. Ojciec lub opiekun oddawał dziewczynę
narzeczonemu, dodając zwykle jakiś przedmiot (płaszcz lub
szpadę) jako symbol przekazywanej władzy nad kobietą. Znakiem wyjścia kobiety spod władzy ojca był zwyczaj obcinania
włosów lub pozorowana chłosta. W tym samym dniu narzeczony otrzymywał posag panny młodej. Następnie dochodziło do
pokładzin. Dopełnienie małżeństwa przez kontakt fizyczny małżonków nie miało istotnego znaczenia dla jego ważności. W zasadzie od XI wieku przekazania panny młodej narzeczonemu
dokonywał kapłan w kościele według zasady traditio ante ostium
ecclesiae - przed bramą kościoła. Występował on jednak w charakterze świadka, a nie twórcy małżeństwa. Z zagadnieniem
kupna żony wiąże się brak swobodnej woli kobiety przy wyborze małżonka, co może poświadczać słabą ówcześnie sytuację
prawną kobiet16.
B. Lesiński, Stanowisko kobiety w polskim prawie ziemskim do połowy XV w.,
Wrocław 1956; A. Pieniądz, Wdowieństwo kobiet we wczesnym średniowieczu.
16
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Wspólne zamieszkanie
Kolejnym sposobem doprowadzenia do małżeństwa było
wspólne zamieszkanie. Różniło się ono od konkubinatu, czyli
faktycznego związku mężczyzny i kobiety, w którym brak było
woli zawarcia małżeństwa. Z badań Adama Vetulaniego wynika, że jeszcze na przełomie XII i XIII wieku uznawane było za
ważne małżeństwo powstałe drogą faktycznego współżycia
małżonków przez dobrowolne przeniesienie się kobiety do domu mężczyzny. Małżeństwo przez zamieszkanie było rozpowszechnione wśród ludności wiejskiej przez cały okres średniowiecza. Idąc dalej, kolejnym sposobem zawarcia małżeństwa
była umowa formalna. Zawarcie małżeństwa przez kupno przekształciło się prawdopodobnie w czasach frankońskich w zawarcie małżeństwa przez umowę formalną. Zawierała zobowiązanie się dłużnika do świadczenia w przyszłości. Dzieliła się ona
na dwa odrębne akty: zmówiny i zdawiny. Jedną z głównych
przyczyn przeistoczenia się kupna w umowę formalną był cel
tego sposobu zawierania małżeństwa. Poprzez kupno żony nabywało się przyszłą matkę rodu, wchodzącą do nowego związku sakralnego. Wraz z rozwojem kultury społeczeństwo przestało akceptować małżeństwa zawierane w ten sposób. Struktura
umowy formalnej opierała się na dwóch momentach: zawarcie
umowy i jej wykonanie, czyli oddanie poślubionej kobiety. Zawarcie umowy zachodziło pomiędzy narzeczonym, a ojcem kobiety. Tak więc, w przeciwieństwie do kupna, ten nowy akt formalny zachodził bez udziału narzeczonej. Dopiero po odbyciu
obu aktów małżeństwo dochodziło do skutku. Z biegiem czasu
pozostała więc wyłącznie umowa formalna i uzupełniający ją
ślub kościelny17.

Między swobodą a wykluczniem, [w:] Mundus hominis – cywilizacja, kultura,
natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, red. S. Rosik, P.
Wiszewski, Wrocław 2006 [„Acta Universitatis Wratislaviensis” No 2966
„Historia” CLXXV, s. 63-78.
17 A. Vetulani, Nowe źródło do historii staropolskiego prawa małżeńskiego,
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 4(1952), s. 150-159.
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Zmówiny i zdawiny
Polskie zmówiny różniły się od zaręczyn uznawanych
przez Kościół lub tych wychodzących tradycją z prawa rzymskiego. Podstawową różnicą był fakt, że akt ten dochodził do
skutku bez czynnego udziału kobiet oraz że był faktyczną umową ślubną, w momencie oddania narzeczonej przyszłemu mężowi. Zmówiny odbywały się z udziałem tak zwanych dziewosłębów, czyli swatów, których rola polegała na pośredniczeniu
między stronami i doprowadzeniu do ich ugody. Wola kobiety
odnośnie do zawarcia małżeństwa, nawet z końcem średniowiecza nie była istotna, w szczególności, gdy panna była nieletnia.
Nad kobietą zawsze władzę posiadał ojciec lub opiekun i do
wykonywania jego postanowień była zobowiązana. Zawarcie
małżeństwa bez zgody ojca (lub opiekuna) sprzeciwiało się poczuciu prawnemu społeczeństwa i pociągało za sobą dotkliwe
skutki majątkowe. Jeżeli chodzi o treść zmówin, poza samą
umową i jej warunkami obejmowały również postanowienia
prawne, które zmierzały do utwierdzenia umowy oraz zabezpieczenia jej dotrzymania. Najczęstszym środkiem do tego służącym był zakład (vadium), w wysokości pewnej oznaczonej sumy, czyli kara umowna. Sposób ten był tak szeroko rozwinięty,
że stosowały go także sądy kościelne.
Na zdawiny składały się trzy czynności: główny akt oddania wśród uroczystości weselnej, przenosiny do domu męża i
pokładziny (copula carnalis). Zorganizowanie aktu oddania należało do osób, pod władzą których pozostawała panna młoda.
Pod koniec XV wieku akt ten zaczęto nazywać już ślubem. Istnieją wzmianki, że to swaci przyprowadzali żonę do domu męża, ale nie można doszukać się tutaj szczególnego znaczenia
prawnego tego zwyczaju. Prawdopodobnie przenosiny miały
bardziej charakter tradycyjny i symboliczny. Zaznaczyć także
trzeba, że zdarzały się wyjątki, kiedy to pan młody wprowadzał
się do panny młodej. Szerzej opisane w literaturze i zarazem mające większe znaczenie ma akt pokładzin. W zachodnich źródłach możemy się doszukać obszernych opisów tego aktu, od
którego zależna była ważność małżeństwa. W Polsce nie przywiązywano do tego aż tak wielkiej wagi. Był to akt fizycznego
178

objęcia posiadania oddanej prawnie żony. Było to uzupełnienie
ceremonii ślubnej. Nazwa „małżeństwo”, jak wskazuje Wacław
Uruszczak, wywodzi się z połączenia germańskiego terminu
„mahl” czyli uczta oraz „żeńśtwo” czyli przyjęcie żony18.
Konkubinat
Ostatnim ze sposobów zawarcia małżeństwa było faktyczne pożycie, czyli konkubinat. Od najdawniejszych czasów pojmowano konkubinat jako związek między osobami, które nie
mogą (z powodu przeszkód zawarcia małżeństwa) lub nie chcą
(ze względów formalnych, które muszą spełnić) zawrzeć małżeństwa, ale jednocześnie pragną pozostawać we wspólnym pożyciu. Natomiast wśród ludów germańskich praktykowaną formą zawarcia małżeństwa była zgoda na prowadzenie przez kobietę i mężczyznę wspólnego gospodarstwa oraz wzajemne
współżycie, z pominięciem wymaganego uroczystego przekazania mężowi narzeczonej przez jej rodzinę19.
Wychowanie przez rodziców
Wychowawcze zadania rodziny to jedna z najbardziej
istotnych jej funkcji zarówno w epoce średniowiecza, jak i
współcześnie. Życie młodego człowieka w dobie chrztu Polski
składało się z kilku etapów. Pierwszy z nich wyznaczał system
wychowawczy, pozostałe narzucała wiara chrześcijańska oraz
prawo. Małżeństwo ukierunkowane było nie tylko na zrodzenie,
ale także na wychowanie potomstwa. Niezależnie od władzy
ojcowskiej w średniowieczu, ważną pozycję w procesie wychowania dzieci pełniła matka. Rodzice mieli więc pierwszorzędne i
niezbywalne prawo oraz obowiązek wychowania potomstwa.
Do siódmego roku życia, co wiązało się z aktem postrzyżyn,
dzieci były pod jej opieką. Następnie chłopcy przechodzili pod
zwierzchnictwo ojca, którego zadaniem było wprawienie syna w
18 Zob. W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego. Tom I: (966-1795),
Warszawa 2010.
19 A. Lis, Rodzina w monarchii patrymonialnej - analiza historycznoprawna, [w:]
Rodzina. Powołanie - zadania - zagrożenia, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s.
91-118.
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jego przyszłe obowiązki jako głowy rodziny20. Na schemat wychowania wpływało pochodzenie społeczne, a w przypadku
możnych również etos rycerski21.
Należy zauważyć, iż na wychowanie, postawy społeczne i
mentalność Polaków po 966 roku, znaczny wpływ miała religia i
Kościół. W omawianej epoce rodzice byli odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci do wiary, do modlitwy i do wszystkich
cnót. Zdaniem Kadłubka powinni wychowywać swoje dzieci do
wypełniania Prawa Bożego, ukazując samych siebie jako przykład. Dopóki dzieci mieszkały w gospodarstwie domowym z
rodzicami, tak długo powinny być posłuszne każdej ich prośbie,
która służyła dobru rodziny22. Można zadać pytanie o wychowanie i o funkcję wychowawczą rodziny w kontekście analizowanych źródeł. Bez wątpienia proces wychowania musiał wyglądać różnie w poszczególnych warstwach społecznych. Z reguły możnowładcy przypisywali sobie wyższość duchową i kulturalną. Sam kronikarz Wincenty zauważył to, pisząc iż szlachcica powinny wyróżniać od ludu przymioty wewnętrzne. Z myśli
pedagogicznej zawartej w jego dziele wynika, że dzieci powinny
szanować swoich rodziców, chętnie prosić o rady i przyjmować
uzasadnione napomnienia. Pojawia się jednak pewna granica
posłuszeństwa wobec rodziców. Ustaje ono wraz z usamodzielnieniem się dzieci, pozostaje jednak szacunek względem rodziców. Zapewne wychowanie różniło się w zależności, czy była to
rodzina szczątkowa (jeden rodzic, jedno dziecko), czy rodzina
pełna, chociaż tzw. mała, więc dwupokoleniowa (rodzice i dzieci), czy też rodzina wielka - kilkupokoleniowa (rodzice, dzieci,
dziadkowe). Każda z tych społeczności, z tych wspólnot rodzinnych, pełniła swoją funkcję wychowawczą, która należała do
najbardziej istotnych jej zadań w monarchii piastowskiej. Im
bardziej rozbudowana była rodzina, tym też to oddziaływanie
J. Tyszkiewicz, Kilka uwag o rodzinie w Polsce na początku XIII wieku, [w:]
Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S. K. Kuczyński, t. VI, Warszawa
1994, s. 111-120.
21 J. Wyrozumski, Rola więzi społecznych w kształtowaniu się średniowiecznego
narodu polskiego, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, red. S.
K. Kuczyński, t. V, Warszawa 1992, s. 23-33.
22 M. Delimata, Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań 2004.
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wychowawcze było zwielokrotnione, zwłaszcza wśród ubogich
chłopów. Często proces wychowawczy nakładał się, gdyż w rodzinie trzypokoleniowej istniały relacje: dziadków do rodziców,
rodziców do dzieci, a dzieci z kolei były wychowawcami jako
rodzice własnych dzieci23. Podsumowując należy podkreślić, iż
rodzice mieli traktować wychowanie jako zadanie najważniejsze,
najcięższe, jako obowiązek24.
Summary
The nature of the family in medieval Poland was varied
depending on the social group, wealth, ownership situation, tradition, region, and many other factors. The most important functions of the family were procreative, economic, educational, cultural and safety. It should be emphasized that the needs of
people in the Middle Ages were implemented mainly in the family. It provided support for each of its members and assured
safety.
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Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Lityński i in.,
Katowice-Kraków 2009, s. 741-747.
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ANEKS
„Rytuał katedry płockiej z XIII wieku” za: Władysław
Abraham, Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim,
Lwów 1925, s. 433-434.
Benedictio sponsi et sponse.
Sponsus et sponsa cum benedicendi sunt a sacerdote a parentibus suis vel a paranimphis offerantur. Qui benedictionem
cum acceperint eadem nocte pro reverentia ipsius benedictionis
in virginitate permaneant. Missa de sancta Trinitate. Benedicta
sit sancta Trinitas. Per totum, sive de sancto Spiritu specialiter
domini. Per totum. Sequitur oratio ad missam. Exaudi nos omnipotens et misericors deus, nt quod nostro ministratnr officio,
tua benedictione impleatur. Per.
Secreta. Suscipe domine quesumns pro sacra connubii lege
munus oblatum et enins largitor es operis esto etiam dispositor.
Antequam dicatur: Pax domini, flectant genua sua ante altare et
sacerdos dicat has orationes super eos:
Propiciare domine supplicationibns nostris et institutis tuis
quibus propagationem humani generis ordinasti benignus assiste, ut quod te auctore iungitur, te auxiliante servetur. Per dominum n. I. Chr. f. t. qui tecum v. et r. in (perp.) Per omnia secu184

la seculorum. Amen. Sursnm corda. Habemus ad dominum.
Gracias agamus domino deo nostro. Dignum et iustum est.
Prefacio.
Eterne deus qui potestate virtutis tue de nichilo cuncta fecisti, quique dispositis universitatis exordiis homini ad imaginem dei facto ideo inseparabile mulieris adiutorium condidisti,
ut femineo corpori de virili dares carne principium, docens,
quod ex uno placuisset institui nunqam licere disiungi. Dens, qui
tam excellenti misterio coningalem copulam consecrasti, ut
Christi et ecclesie sacramentum presignares in federe nifptiarum.
Deus per quem mnlier iungitur viro et societas principaliter ordinata ea benedictione donatur, que sola nec per originalis peccati penam, nec per diluvii est oblata sententiam. respiee propitius super hanc famulam tuam que maritali iungenda consortio
tua se expetit protectione muniri. Sit in ea iugum dilectionis et
pacis, fidelis et casta nubat in Christo imitatrixque sanctarum
permaneat feminarum. Sit amabilis ut Rachel viro, sapiens ut
Rebecca, longeva et fidelis ut Sara. Nichil in ea ex actibus eius
ille auctor preyaricationis usurpet. Nexa fidei mandatisque permaneat uni thoro coniuncta, contactus illieitos fugiat, muniat
infirmitatem suam robore discipline. Sit verecundia gravis, pudore venerabilis, doctrinis celestibus erudita, sit fecunda in sobole, sit probata et innocens et ad beatorum requiem usque ad
celestia regna perveniat et videat filios filiorum suorum usque in
terliam et quartam generationem et ad optatam perveniat genectutem. Per.
Tunc dicatur: Pax domini sit. s. v. Tunc surgentes stent in
loco suo et peragatur missa et dum datur Pax, osculentur se invicem. Postcommunio:
Queaumus omnipotens deus instituta providentie tue pio
favore comitare, ut quos legitima societate connectis, longeva
pace custodias. Per.
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RESTYTUCJA SENATU - ANALIZA PRAWNOHISTORYCZNA
Wprowadzenie
Jak zauważył J. Piłsudski ,,wielka jest tradycja Senatu w
Polsce”, jego zdaniem ,,praca i wytrwałość senatorów wpływały
na losy Kraju”1. Druga izba jest symbolem suwerenności, demokracji i niepodległości. Po drugiej wojnie światowej bogata tradycja dwuizbowości została w bezpardonowy sposób przerwana. Przywrócenie tej instytucji nastąpiło dopiero w 1989 r. Restytucja drugiej izby jest niewątpliwie kluczowym zagadnieniem,
ponieważ ustalenia Okrągłego Stołu, nowela kwietniowa i Mała
Konstytucja a także praktyka ustrojowa z tego okresu, odcisnęły
piętno na dzisiejszej pozycji Senatu, albowiem większość tamtych rozwiązań powtórzono w Konstytucji RP. Można zaryzykować stwierdzenie że wydarzenia z lat 1989-1992 rzutowały na
obecny ustrój Trzeciej Rzeczypospolitej.
Na wstępie warto przedstawić krótki rys historyczny instytucji drugiej izby w Polsce. Pierwowzorem Senatu była Rada
Królewska, która funkcjonowała w Polsce od XIV w. Dokumentem państwowym, w którym po raz pierwszy określono radę
mianem Senatu, był przywilej mielnicki z 1501 r. Natomiast aktem sankcjonującym pozycję izby wyższej, jako oddzielnego stanu sejmowego była konstytucja Nihil novi z 1505 r. Wraz ze
wzrostem znaczenia Izby Poselskiej, rola Senatu malała. Z izby
pierwszej, stał się drugą izbą Sejmu. Senat w dość ograniczonej
formie funkcjonował także w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Dwuizbowość została wprowadzona także w
Konstytucji marcowej. Podczas prac legislacyjnych postulat
utworzenia drugiej izby, spotkał się z dezaprobatą ze strony
1

Sprawozdanie stenograficzne z 1 posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej z dnia 28
listopada 1922 r. [w:] R. Stawicki, Senat II Rzeczypospolitej. 90. Rocznica pierwszego posiedzenia, Warszawa 2012, s.26.
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środowisk lewicowych. Ostatecznie powołano Senat, aczkolwiek
nadano mu wąski zakres kompetencji. Dopiero w Konstytucji
kwietniowej jego rola została wzmocniona.
1. Referendum ludowe
Po II wojnie światowej władze w kraju objęli komuniści,
którzy określili konstytucję kwietniową, jako bezprawną i
zadeklarowali, że będą stosować konstytucję marcową z 1921 r.
Komuniści chcieli opóźnić moment wyborów parlamentarnych,
aby zyskać czas na ugruntowanie swojej pozycji, dlatego
postanowili
przeprowadzić
tzw.
głosowanie
ludowe.
Przedmiotem referendum były trzy pytania, jedno z nich
brzmiało następująco: ,,Czy jesteś za zniesieniem Senatu?”.
Przygotowaniom do głosownia towarzyszyła propaganda
antysenacka. Jak podaje J. Pietrzak ,,atakowano zwłaszcza Senat
przedwojennej Polski. Głoszono, że był on siedliskiem reakcji,
Izbą antydemokratyczną i antyludową, hamującą postępowe
reformy. Twierdzono, iż zniesienie Senatu urzeczywistni
demokrację <<przez skupienie władzy ustawodawczej w Sejmie,
który stać się ma wyrazem władztwa ludu>>”2. Według Cz.
Osękowskiego, w Polsce system polityczny budowano na wzór
sowiecki, a tam nie było miejsca na dwuizbowość3. Zdaniem J.
Okrzesika ,,dyskusja o Senacie pełniła funkcję zastępczą, będąc
w zasadzie sporem o polityczny i ideologiczny kształt Polski, a
nie o sposób funkcjonowania parlamentu”4.
Nowe władze zdawały sobie sprawę, że poniosą porażkę w
referendum, dlatego postanowiły je sfałszować. Według W.
Mędrzeckiego, ,,taktyka komunistów polegała na obsadzaniu
swoimi ludźmi organów głosowania, zwłaszcza komisji
okręgowych i obwodowych, oraz centralnego i terenowego
aparatu Generalnego Komisarza”5 . Istotną rolę w sfałszowaniu
2

J. Pietrzak, Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycja i współczesność XV- XXI
w., Warszawa 2010.s.180.
3 Cz. Osękowski, głos w dyskusji [w:] Senat w tradycji…, s.45.
4 J. Okrzesik, Polski Senat. Studium politologiczne, Warszawa 2008, s.86.
5 W. Mędrzecki, Senat w systemie prawno - ustrojowym II Rzeczypospolitej,
[w:] Senat w tradycji i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały z
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referendum odegrali funkcjonariusze UB, którzy zwalczali
podziemie niepodległościowe, pomagali w pracach komisji
wyborczych i wywierali presję na społeczeństwo6. Członkowie
PSL, którzy byli w komisjach wyborczych, zapisywali i
przekazywali swoim władzom zwierzchnim prawdziwie wyniki
wyborów, dzięki czemu można było ustalić rzeczywisty rezultat
wyborów dla części obwodów w kraju. Jak podaje J. Pietrzak
według oficjalnych wyników ,,za zniesieniem Senatu
opowiedziało się 68,2 % głosujących, natomiast tylko 31,8% było
za utrzymaniem Senatu. Prawdziwe wyniki referendum stały się
dostępne dopiero w III Rzeczypospolitej i okazało się, że za
zniesieniem Senatu wypowiedziało się tylko 26,9%, a za
utrzymaniem Senatu aż 73,1% głosujących”7. Jak trafnie
zauważył J. Pietrzak, ,,konstytucja marcowa nie znała instytucji
referendum, tym bardziej nie dopuszczała zmiany konstytucji
przez referendum. Komuniści uznali jednak, że <<wola
narodu>> wyrażona w referendum stoi nad <<przepisami
formalnymi wszystkich ustaw, nawet konstytucji>>”8. J.
Okrzesik uważa że: ,,Spór o Senat z 1946 r. nie tylko
przypieczętował los dwuizbowości w PRL, ale także zaważył na
dziesięciolecia na postrzeganiu polskiego Senatu: z jednej strony
jako symbolu wstecznictwa i niedemokratycznego instrumentu
dominacji warstw uprzywilejowanych, z drugiej – jako symbolu
polskiej niekomunistycznej tradycji i jednego z atrybutów
niepodległego bytu państwa”9.

konferencji zorganizowanej przez Senat Rzeczypospolitej we współpracy z Polskim
Towarzystwem Historycznym i Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych z okazji
90.rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej, 11 grudnia 2012
roku, Warszawa 2013.s.124.
6 Ibidem
7 J. Pietrzak, op.cit., s.180.
8 Ibidem
9 J. Okrzesik, Senat RP jako przykład trwałości instytucjonalnych rozstrzygnięć
Okrągłego Stołu, [w:] Okrągły Stół dwadzieścia lat później, pod red. W. Polaka, J.
Kufla, M. Chechłowskiej, P. Nowakowskiego, D. Chrula, Toruń 2009, s.234.
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2. Restytucja drugiej izby
Po wydarzeniach z Sierpnia 1980 r. w kręgach Solidarności,
pojawiła się koncepcja utworzenia drugiej izby parlamentarnej,
która miałaby mieć formę Izby Samorządowej lub Izby
Społeczno – Gospodarczej. Pomysłodawcy podkreślali że ,,Izba
ta zapewniałaby nowemu ruchowi związkowemu społeczną
kontrolę władzy, stanowiąc jednocześnie niezbędny element
samorządowej reformy gospodarczej. Izba Samorządowa byłaby
płaszczyzną ścierania się sprzecznych interesów różnych grup
społeczno - zawodowych i odmiennych koncepcji rozwoju
gospodarczego”10. Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia
1981 r. brutalnie zahamowało te plany ustrojowe.
Komunistyczne
władze
chciały
wykorzystać
fakt
zdelegalizowania Solidarności, do poszerzenia własnej bazy
społecznej. W tym celu powołano w 1982 r. organ doradczo opiniodawczy o nazwie Rada Społeczno –Gospodarcza. Z kolei
cztery lata później utworzono Radę Konsultacyjną. Zdaniem J.
Okrzesika: ,,Rada Konsultacyjna jest pierwszym świadectwem
pojawienia się w gremiach komunistycznej władzy pomysłu na
Senat nie jako izbę korporacyjną o kompetencjach
gospodarczych, lecz jako klasyczną drugą izbę polityczną o
funkcji stabilizującej system polityczny”11.
W czerwcu 1988 sekretarz KC PZPR Stanisław Ciosek
przedstawił dyrektorowi Biura Prasowego Episkopatu ks.
Alojzemu Orszulikowi, analizowany przez władze program
zmian ustrojowych: ,,Jest rozważana idea powołania Senatu lub
izby wyższej parlamentu. W Sejmie koalicja rządząca
zachowałaby 60-65% miejsc. Natomiast w Senacie byłoby
odwrotnie. Senat miałby prawo wnioskowania, aby
kontrowersyjne decyzje Sejmu ponownie poddać pod
głosowanie, przy czym powinny one wtedy uzyskać większość
2/3 głosów”12. Pomysł powołania drugiej izby, znalazł się także
w opracowanej we wrześniu 1988 r. ,,Koncepcji przemian w
10 S. Bożyk, Senat Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Izby drugie parlamentu, red. E.
Zwierzchowski, Białystok 1996, s.38.
11 J. Okrzesik, Senat RP …,s.237.
12 A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków 2007, s.89.
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systemie politycznym PRL w świetle VIII Plenum KC PZPR”.
Dokument ten zakładał jednak że 1/3 senatorów wskazywać
będzie Prezydent PRL a 2/3 upoważnione przez Sejm PRL,
organizacje społeczne13. W marcu 1989 C. Kiszczak
zaproponował powołanie drugiej izby. Przekonywał że
utworzenie Senatu ,,stwarzałoby dodatkową szansę aktywności
politycznej obywatelom o opozycyjnych i niezależnych
poglądach, cieszących się powszechnym szacunkiem, ludziom
kultury i nauki, przedstawicielom organizacji religijnych i
stowarzyszeń. Mógłby on liczyć około 100 członków, a jego
ukonstytuowanie odbyłoby się wkrótce po wyborach do
Sejmu”14. Generał proponował, aby Senatorów powoływał
prezydent na wniosek przedstawicieli Rady Konsultacyjnej,
PRON, ,,Solidarności”, OPZZ i Prymasowskiej Rady Społecznej.
Druga izba miałaby prawo opiniowania aktów prawnych,
uprawnienia kontrolne a także prawo opiniowania kandydatów
na niektóre stanowiska państwowe. Byłaby jednak pozbawiona
prawa inicjatywy ustawodawczej i kompetencji władczych.
Strona opozycyjna zdecydowanie odrzuciła pomysł utworzenia
tak fasadowej instytucji.
Obrady Okrągłego Stołu toczyły się na trzech
płaszczyznach. Pierwsza to sesje plenarne pod przewodnictwem
L. Wałęsy (strona opozycyjna) i gen. C. Kiszczaka (strona
rządowa). Najwięcej ustalano podczas prac w zespołach
roboczych. Kwestiami dotyczącymi ustroju państwa zajmował
się zespół ds. reform politycznych, któremu przewodniczyli B.
Geremek (strona opozycyjna) i Janusz Reykowski (strona
rządowa). Najważniejsze decyzje zapadały jednak w ośrodku
MSW w Magdalence, podczas poufnych spotkań kierownictwa
obu stron15. Strona rządowa dążyła do włączenia ,,Solidarności”
do współpracy i pomocy, jednak bez dzielenia się z nią władzą.
Natomiast intencją opozycji było systematyczne poszerzanie
spectrum możliwości kontroli władzy.
13 P. Momro, Parlament w Polsce. Przemiany polityczno- ustrojowe na przestrzeni XX wieku, Kraków 2013. s.89.
14 S. Bożyk, op.cit., s.39.
15 P. Momro, op.cit., s.96.
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Na początku marca nastąpił impas w rozmowach. Strona
rządowa systematycznie ponawiała propozycje przywrócenia
urzędu Prezydenta, natomiast strona opozycyjna konsekwentnie
się temu sprzeciwiała. W nocy 1 marca Aleksander Kwaśniewski
złożył stronie solidarnościowej propozycje przywrócenia drugiej
izby, pochodzącej z całkowicie wolnych wyborów, w zamian za
zgodę
na
,,wprowadzenie
urzędu
Prezydenta
zagwarantowanego dla przedstawiciela PZPR”16. Zgodę strony
opozycyjnej, B. Geremek argumentował w ten sposób: ,,Gdyby
udało się taki Senat uzyskać, mielibyśmy instytucję, w której
realizowałby się majestat niepodległej Rzeczypospolitej. Nawet
gdyby ten Senat miał małe uprawnienia, zawsze on i tylko on
byłby przedstawicielem Polski”17. Akceptacja tej propozycji
oznaczała przełom w rozmowach, od tego momentu rozpoczęły
się negocjacje nad pozycją ustrojową, dwóch nowo
powoływanych organów państwowych. Pytanie czy należy
utworzyć Senat, zastąpiono pytaniem, jaki będzie ten Senat.
W kwestii ordynacji wyborczej, strona opozycyjna
proponowała rozwiązania tymczasowe, licząc, że kolejne
wybory będą już w pełni demokratyczne18. Aby móc
kandydować do Senatu, należało zebrać trzy tysiące podpisów w
danym okręgu19. Z dokumentu ,,Stanowisko w sprawie reform
politycznych”, opracowanego przez zespół ds. reform
politycznych, jasno wynika cel wprowadzanych regulacji: ,,Jest
to wstęp do demokracji parlamentarnej. Zadaniem parlamentu
wybranego w tegorocznych wyborach, jest stworzenie nowej,
demokratycznej konstytucji i nowej demokratycznej ordynacji
wyborczej”20. Władze przewidywały że ,,Solidarność” wygra w
dużych miastach, natomiast województwa słabo zaludnione
poprą stronę rządową21.

J. Okrzesik, Senat RP…, s.239.
J. Pietrzak, op. cit., 238.
18 P. Momro, op.cit., s.97.
19 Ibidem, s.100.
20 B. Fijałkowska, T. Godlewski, Polskie dylematy 1939-1995. Wybrane problemy, Olsztyn 1996, s.190.
21 P. Codogni, Okrągły stół czyli Polski Rubikon, Warszawa 2009, s.211.
16
17
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P. Momro tak ocenia stosunek strony koalicyjno-rządowej
do przywróconego Senatu: ,,zakres jego (Senatu – P.K.) działania
był znacznie ograniczony i zdawał się nie zagrażać przyszłym
decyzjom, które mieli podejmować w Sejmie posłowie wybrani z
list PZPR oraz sojuszniczych partii i organizacji. Z drugiej
strony, legitymował ustrój polityczny, w tym zwłaszcza
wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe Prezydenta PRL.
W pełni odpowiadało to oczekiwaniom strony rządowej”22.
Ponadto, władza, była przekonana, że wolne wybory do Senatu
poprawią wizerunek Polski na arenie międzynarodowej23. Jak
zauważył J. Okrzesik, restytucja Senatu nie nastąpiła ,,w wyniku
debaty ustrojowej, popartej dojrzałą refleksją z zakresu prawa
konstytucyjnego czy nauk politycznych, lecz jako efekt
politycznego kompromisu zawartego podczas negocjacji,
których Senat wcale nie był głównym przedmiotem”24.
3. Nowela kwietniowa
Istotne ustalenia z rozmów w zespole ds. reform
politycznych, zawarto w dokumencie ,,Stanowisko w sprawie
reform politycznych” z 5 kwietnia 1989 r. W taki sposób
określono rolę drugiej izby: ,, Istotnym umocnieniem władzy
ustawodawczej będzie nowa instytucja Senatu. (…) Senat
wybrany suwerenną wolą narodu będzie sprawował istotną
kontrolę w szczególności w zakresie praw człowieka i
praworządności oraz życia społeczno – gospodarczego”25. Strona
opozycyjna sądziła, że ,,przeprowadzenie wolnych wyborów i
wprowadzenie do struktury państwowej reprezentacji
społeczeństwa będzie dla opinii publicznej oznaczać
demokratyczny przełom i wytworzy przekonanie o
nieodwracalności dokonujących się przemian”26.
P. Momro, op.cit., s.103.
J. Salamon, Gra o parlamentarny system wyborczy- przebieg oraz konsekwencje okrągłostołowych negocjacji na temat ordynacji wyborczych do Sejmu i Senatu,
[w:] Okrągły Stół dwadzieścia lat…, s.151.
24 J. Okrzesik, Senat RP..., s.249.
25 J. Pietrzak, op cit., 238.
26 J. Ciemniewski, Dwuizbowość w systemie konstytucyjnym II Rzeczypospolitej, Przegląd Sejmowy 2010, nr 5, 58.
22

23
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Ustawową realizacją postanowień Okrągłego Stołu, była
nowela kwietniowa z 7 kwietnia 1989 r.27 Ustawa ta, w pełni nie
odzwierciedlała pozycji drugiej izby, nakreślonej w
postanowieniach Okrągłego Stołu. P. Sarnecki uważa, że ,,nie
była realizacją żadnej przemyślanej wizji ustrojowej, ale
zaledwie doraźną odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie
polityczne, i to w mało wypracowanej formie”28. Wiele istotnych
zagadnień uregulowano w sposób szczątkowy lub zupełnie
pominięto. Pewne standardy, izby musiały same wypracować.
Jak trafnie zauważył W. Orłowski ,,Praktyka działalności
pierwszej kadencji pozwoliła rozstrzygnąć na korzyść Senatu
wszystkie wątpliwości dotyczące jego kompetencji. (…)
Pierwsze przypadki dotyczące korzystania przez Senat, z
przyznanych mu uprawnień, przesądziły także o późniejszej
praktyce ich realizacji”29. J. Okrzesik zwraca uwagę na pewien
paradoks, otóż ,, Senat wybrany w wyborach czerwcowych
funkcjonował w systemie politycznym wywodzącym się z
ustroju socjalistycznego, sam będąc elementem konstruującym
już nowy ustrój państwowy”30.
Według art. 28 ust 1 Senat składał się ze 100 senatorów i był
wybierany na okres kadencji Sejmu. Wybory do Senatu były
powszechne, tajne i bezpośrednie. Czynne prawo wyborcze
przysługiwało każdemu obywatelowi, który ukończył 18 rok
życia. Natomiast prawo wybieralności posiadali obywatele,
którzy ukończyli 21 lat. Kandydatów mogły zgłaszać organizacje
polityczne i społeczne, a także wyborcy. Druga izba sama
decydowała o ważności wyboru senatora. Senatorom
przysługiwał immunitet parlamentarny. Zgodnie z art.2
znowelizowanej Konstytucji PRL senatorzy, jako przedstawiciele
ludu, ponosili odpowiedzialność przed swoimi wyborcami. Byli

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U.1989 nr 19 poz. 101.
28 P. Sarnecki, Ustrój polityczny Polski po wejściu w życie ustawy konstytucyjnej z 7 kwietnia 1989 r., Przegląd Sejmowy 2009, z. 3, s.26.
29 W. Orłowski, Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989 – 1991. Geneza
instytucji, Warszawa 2009, s.259.
30 J. Okrzesik, Polski Senat..., s.97.
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zobligowani do zdawania im sprawy ze swojej działalności i
pracy Senatu.
Zgodzić się należy z W Orłowskim, że restytucja Senatu
osłabiła, ale nie zlikwidowała zasadę zwierzchniej pozycji
Sejmu31. Albowiem utrzymano w mocy art. 20, który stanowił, iż
Sejm jest najwyższym organem władzy państwowej. O
nierównej pozycji obu izb parlamentu niewątpliwie świadczył
artykuł 30 Konstytucji PRL, który stanowił, iż ,,Sejm może się
rozwiązać na mocy uchwały powziętej większością dwu trzecich
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów”
a rozwiązanie pierwszej izby, jest równoznaczne z
zakończeniem kadencji Senatu. Zgodnie z art. 20 ust.4 Senatowi,
jako całości, przysługiwała inicjatywa ustawodawcza. Taka
regulacja, jak zauważył M. Dobrowolski, powodowała że ,,Prace
nad projektem ustawy grupy posłów miały charakter
niesformalizowany, natomiast przygotowanie inicjatywy
ustawodawczej
przez
Senat
wymagało
określonego
postępowania, które miało doprowadzić do podjęcia uchwały
Senatu o wniesieniu do Sejmu, projektu ustawy”32. Według W.
Orłowskiego nie można było mówić o funkcji ustawodawczej
Senatu, druga izba jedynie uczestniczyła w wykonywaniu tej
funkcji przez Sejm. Wspomniany autor zauważył, że pomimo
,,konieczności przekazania uchwalonej ustawy do rozpatrzenia
przez Senat, jako niezbędnego etapu procedury ustawodawczej,
zajęcie stanowiska Senatu w tej sprawie nie było potrzebne do
nastąpienia kolejnych etapów tej procedur”33. Zgodnie z art. 27
ust 1 Konstytucji PRL Senat miał 30 dni na rozpatrzenie ustawy
uchwalonej przez Sejm. Jak zauważył P. Sarnecki, izbie wyższej
przysługiwały trzy możliwości34. Po pierwsze, mogła
zawiadomić głowę państwa o braku zastrzeżeń do ustawy, co de
facto oznaczało zgodę na jej promulgację ,,w brzmieniu
W. Orłowski, op.cit., s.63.
M. Dobrowolski, Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003. s. 154.
33 W. Orłowski, op.cit., s.180.
34 P. Sarnecki, Senat RP i jego relacje z Sejmem ( lata 1989-1993), Warszawa
1995, s. 43.
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ustalonym przez Sejm”. Gdyby izba wyższa miała zastrzeżenia,
mogła zgłosić Sejmowi propozycję dokonania określonych
zmian35. W przypadku gdy, Senat domagał się od Sejmu
,,generalnej rewizji jego pierwotnego stanowiska” mógł zgłosić
propozycję odrzucenia ustawy. Sejm mógł odrzucić propozycje
Senatu ,,większością dwu trzecich głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby posłów” (art.27 ust 1 in fine).
Natomiast ich przyjęcie następowało zwykłą większością
głosów36. Senat rozpatrywał także projekty narodowego planu
społeczno – gospodarczego i planów finansowych państwa,
następnie przedstawiał swoje stanowisko Sejmowi. Po
uchwaleniu przez Sejm, plany ponownie trafiały do Senatu,
który miał 7 dni na zgłoszenie poprawek. Sejm mógł odrzucić te
propozycje, taką samą większością jak poprawki do ustawy.
Senat nie rozpatrywał ustawy budżetowej, do izby wyższej
trafiał jedynie projekt tego aktu.
Według P. Sarneckiego ,,choć kompetencje Senatu w
porównaniu do Sejmu zostały w noweli kwietniowej ujęte
znacznie skromniej, mógł on jednak spełniać rolę pewnego
<<hamulca>> wobec pierwszej izby”37. Senat połączony z
Sejmem w Zgromadzenie Narodowe, posiadał szereg

Na przełomie lat 1989 i 1991, między izbami zarysował się wyraźny konflikt, dotyczący zakresu senackich poprawek. Druga izba uznała się kompetentną do zgłaszania propozycji zmian nie tylko do ustawy nowelizującej, ale
również nowelizowanej. Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 23 listopada
1993 r., rozstrzygnął ten spór na korzyść Sejmu, podkreślając, iż, poprawki
nie mogą dotyczyć kwestii, nierozpatrywanych przez pierwszą izbę. Gdyby
Senat chciał zmienić ustawę nowelizowaną, powinien skorzystać z prawa
inicjatywy ustawodawczej. Vide: M. Dobrowolski, op.cit ., s. 173, P. Sarnecki,
op.cit, s. 51.
36 Notabene taka regulacja mogła doprowadzić do wystąpienia tzw. pata
legislacyjnego. Jest to sytuacja, kiedy ustawa nie dochodzi do skutku, ponieważ Sejm nie odrzucił poprawek Senatu, ale jednocześnie nie uchwalił zmian
proponowanych przez drugą izbę. Pierwszy przypadek pata legislacyjnego,
odnotowano 19 stycznia 1990 podczas głosowania nad poprawkami Senatu
do ustawy o zmianie kodeksu karnego. Vide: W. Orłowski, op.cit., s.188; M.
Dobrowolski, op.cit., s. 173.
37 P. Sarnecki, Ustrój polityczny …, s.19.
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kompetencji, związanych z obsadą urzędu Prezydenta38.
Ponadto zgoda Senatu była konieczna do przedłużenia stanu
wyjątkowego (art.32i ust.2). J. Pietrzak zwraca uwagę że druga
izba mogła ,,odbywać debaty generalne nad problemami
uznanymi za ważne w życiu państwa oraz podejmować
rezolucje”39.
Zdaniem J. Okrzesika, ,,Restytucja Senatu stała się częścią
wielkiego politycznego kontraktu zawartego przy <<okrągłym
stole>>,
obejmującego
przede
wszystkim
legalizację
<<Solidarności>>, kontraktowe wybory do Sejmu (w których
gwarantowaną większość posiadali komuniści i ich
dotychczasowi sojusznicy), stworzenie urzędu prezydenta,
będącego gwarantem bezpiecznego przejścia do nowej sytuacji
politycznej dla elit partyjnych, wojskowych i milicyjnych oraz
powołanie w demokratyczny sposób wybieranego Senatu, który
dla opozycji miał stanowić przyczółek do całkowicie wolnych
wyborów parlamentarnych”40. Jak słusznie zauważył P. Sarnecki
wprowadzone zmiany ustrojowe, w zamyśle władzy, stanowiły
raczej ,,pewną koncesję (i to wymuszoną) na rzecz aspiracji
społeczeństwa i jego wolnościowych dążeń niż wyraz pełnego
uznania jego podmiotowości i płynących stąd konsekwencji”41.
Zakończenie
Praktyka 27 lat funkcjonowania odrodzonego Senatu pokazała, że jest to ważna instytucja, która odgrywa istotną rolę w
systemie konstytucyjnym. Warto podkreślić, że druga izba
znacznie przyczyniła się do zdynamizowania procesów zmian
następujących w Polsce. Najważniejsze inicjatywy ustawodawcze Senatu w III RP to przywrócenie dawnej nazwy państwa i
symboli państwowych, przywrócenie święta narodowego 3 Maja, unieważnienie orzeczeń wobec osób represjonowanych za
Zgodnie z art. 32b, Zgromadzenie Narodowe dokonywało wyboru Prezydenta, decydowało o uznaniu jego trwałej niezdolności do sprawowania
urzędu ze względu na stan zdrowia a także rozpatrywało sprawę postawienia głowy państwa w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu.
39 J. Pietrzak, op cit., 238.
40 J. Okrzesik, Polski Senat…, s.95.
41 P. Sarnecki, Ustrój polityczny…, s.13 i n.
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działalność polityczną oraz restytucja samorządu terytorialnego.
Nie sposób nie wspomnieć o zaangażowaniu się Senatu w wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i w opiekę nad
Polonią. Obecność drugiej izby ma istotne znaczenie dla ustroju
państwa, ponieważ zapewnia przestrzeganie zasady podziału i
równowagi władz. Ramifikacja parlamentu zapobiega negatywnym skutkom skoncentrowania władzy. System dwuizbowy
zapewnia stanowienie prawa, zgodnego z zasadami techniki
legislacyjnej i lepszego merytorycznie.
Streszczenie:
Polski Senat ma piękną i bogatą tradycję. Jest symbolem
suwerenności, demokracji i niepodległości. W efekcie sfałszowanych wyników referendum z 1946 r. zlikwidowano drugą izbę.
Podczas obrad Okrągłego Stołu, strona opozycyjna zgodziła się
na powołanie urzędu prezydenta, w zamian za restytucje Senatu
i wolne wybory do tej izby. Doświadczenie 27 lat funkcjonowania odrodzonej drugiej izby udowodniło, że jest to kluczowa instytucja, która odgrywa ważną rolę w polskim porządku konstytucyjnym. Niewątpliwie druga izba znacznie przyczyniła się do
zdynamizowania procesów zmian następujących w Polsce.
Summary:
Restitution of the Senate- legal and historical analysis
Polish Senate has a beautiful and rich tradition. It is a symbol of sovereignty, democracy and independence. As a result,
falsified the results of the referendum of 1946, the second Chamber was abolished. During the deliberations of the round table,
the opposition party has agreed to the establishment of the Office of the President, in Exchange for the Senate and reproduce
free elections to this House. Experience of 27 years of reborn
second Chamber proved that it is a key institution which plays
an important role in the Polish constitutional order. Undoubtedly the second Chamber significantly contributed to the dynamic
processes of change in Poland.
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Jacek Szałapata

TAJEMNICA ADWOKACKA JAKO GWARANCJA
PRAWORZĄDNOŚCI PAŃSTWA
Tajemnica adwokacka jest elementem demokratycznego
państwa prawa i gwarantem ochrony praw i wolności człowieka, m.in. prawa do obrony – art. 42 ust.2 Konstytucji RP z dnia 2
kwietnia 1997 roku1 (zwanej dalej Konstytucją), wolności komunikowania się – art 49 Konstytucji, a także praw i wolności
wskazanych w art 2, 30 i 31 ust. 2 Konstytucji.
Istnieją zapatrywania, że z Konstytucji RP można odtworzyć wzorcowy model odnoszący się do tajemnicy zawodowej
osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Niektórzy
wskazują, że z Konstytucji bezpośrednio wynika bezwzględny
nakaz zachowania tajemnicy zawodowej. Natknąć się można
także na stanowisko, że tajemnica adwokacka jest zasadą systemową, a co za tym idzie nie można więc mówić o jej dysponowaniu i nie podlega ona ograniczeniom. Zaznacza się, że poszukiwać jej należy w art. 2 oraz innych przepisach Konstytucji. Pokrewna grupa poglądów związana jest z twierdzeniem, że konstytucyjne osadzenie zawodu adwokata wynika z etosu adwokata, argumentując, że jeżeli zaniknie etos to nie będzie umocowania, a celem tajemnicy jest ochrona adwokata przy wykonywaniu zawodu tak jak chroni się systemowo sędziego czy prokuratora. Nieco odmienne, choć zbliżone w konsekwencji, jest stanowisko, że można mówić o istnieniu standardu minimalnego w
Konstytucji w zakresie tajemnicy adwokackiej, który zakorzeniony jest w prawie podmiotowym mocodawcy (osoby reprezentowanej). Tymczasem, jak wynika z samej Konstytucji, a w
szczególności z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, tajemnica zawodowa adwokata nie ma charakteru wartości bezwzględnie chronionej. Wartości zawarte w Konstytucji chronią
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. , Dz. U.
1997 nr 78 poz. 483,z późn zm.
1
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bowiem przede wszystkim prawa osób korzystających z usług
adwokatów, tak więc choć pomagają realizować zadania zawodów zaufania publicznego, to nie służą ułatwieniu wykonywania zawodu czy samoistnemu budowaniu etosu zawodowego2.
Zachowanie tajemnicy adwokackiej jest elementem prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i całego systemu
ochrony prawnej w demokratycznym państwie.
Tajemnica adwokacka obejmująca wszelkie informacje, o
których adwokat dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej, opisana jest w art. 6 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z 26 maja 1982 r.3 (zwanej dalej ustawą o adwokaturze). Instytucja ta jest nieodłącznym elementem i jednocześnie
nadzwyczaj silną gwarancją prawidłowości wykonywania tego
zawodu, gwarantuje bowiem należytą ochronę praw osoby korzystającej z takiej pomocy, powierzającej adwokatowi określony
zespół informacji po to, aby zostały one wykorzystane w szeroko
pojętym interesie klienta. W przypadku ujawnienia pewnych
informacji w zbyt szerokim zakresie lub też w nieodpowiednim z punktu widzenia ochrony praw klienta – momencie, skuteczna
pomoc prawna mogłaby zostać zaprzepaszczona. Dlatego, w
celu ochrony poufnych informacji powierzonych adwokatowi w
związku ze zwróceniem się do niego o pomoc prawną, konieczne jest zapewnienie skutecznych narzędzi ich ochrony. Ma to
znaczenie szczególnie w przypadku, kiedy organy państwa
uprawnione są, na mocy odpowiednich przepisów proceduralnych, do zwolnienia określonych podmiotów od obowiązku zachowania w poufności informacji, które objęte są tajemnicą na
mocy odrębnych regulacji prawnych4.
Termin „tajemnica adwokacka”, pomimo tego, że jest powszechnie używany, nie jest terminem języka prawnego albowiem nie występuje w żadnym z obowiązujących aktów prawzob. szerzej: P. Wiliński, Konstytucja jako geneza tajemnicy zawodowej adwokata i radcy prawnego [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny (red. J.
Giezek, P. Kardas), Warszawa 2015 r., s. 165
3 Dz. U. 1982 nr 16 poz. 124, z późn zm.
4 K. Witkowska-Moździerz, Funkcjonalne rozumienie tajemnicy adwokackiej
oraz jej gwarancje w procesie karnym [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny (red. J. Giezek, P. Kardas), Warszawa 2015 r., s. 413.
2
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nych. Przedmiot tajemnicy adwokackiej oraz zakres wyznaczają
przepisy ustawy o adwokaturze, wewnętrzne przepisy organów
samorządu adwokackiego oraz pośrednio inne akty prawne (np.
Kodeks postępowania karnego5 – zwany dalej k.p.k. , Kodeks
postępowania cywilnego6 – zwany dalej k.p.c., Kodeks postępowania administracyjnego7 – zwany dalej k.p.a.). Obok „tajemnicy
adwokackiej” w literaturze używane są również terminy „tajemnica zawodowa” oraz „tajemnica obrończa”. Termin „tajemnica zawodowa” jest szerszy zakresowo w stosunku do tajemnicy adwokackiej, dotyczy bowiem m.in. radców prawnych, notariuszy, dziennikarzy i lekarzy, natomiast „tajemnica obrończa”
ma zakres węższy, ograniczony do pełnienia przez adwokata
funkcji obrońcy w postępowaniu karnym. Naruszenie tajemnicy
adwokackiej może nastąpić nie tylko przed organem procesowym, ale także w każdy inny sposób, charakteryzujący się tym,
że treści objęte tajemnicą dotrą do podmiotów nieuprawnionych8. Okoliczność, że żaden z przepisów najwyższych źródeł
prawa tj. norm konstytucyjnych czy międzynarodowych, nie
posługuje się pojęciem tajemnicy adwokackiej, nie oznacza, że
nie jest ona zawarta w normach prawnych, w szczególności w
zakresie, w jakim umowy międzynarodowe odnoszą się do poszanowania godności jednostki, która to godność dalece wykracza poza aspekty poszanowania jej integralności fizycznej czy
biologicznej, a odnosi się do sfery prywatności i autonomii woli,
a więc sfery poszanowania pozamaterialnych elementów związanych z istnieniem jednostki w społeczeństwie. Szczególnie na
tym tle wyróżnia się norma zawarta w relatywnie nowym instrumencie szeroko pojętego prawa międzynarodowego, a mianowicie w treści Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
(Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 391), która w art. 47 ust. 2 i 3
stanowi: "Każdy ma możliwość uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela. Pomoc prawna
Dz. U. 1997 Nr 89, poz. 555, z późn zm.
Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296, z późn zm.
7 Dz. U. 1960 Nr 30, poz. 168, z późn zm.
8 J. Warylewski,Tajemnica adwokacka i odpowiedzialność karna za jej naruszenie
(ujawnienie), Palestra nr 5-6/2015, s. 7.
5
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jest udzielana osobom, które nie posiadają wystarczających
środków, w zakresie w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia
skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości". Zaznaczyć
należy, że w kontekście układu postanowień Karty Praw Podstawowych nie jest to prawo o charakterze socjalnym, ale prawo
powiązane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości9.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o adwokaturze adwokat
obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie (ust. 2). Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc
sprawę (ust. 3). Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej
nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz.
455) - w zakresie określonym tymi przepisami (ust. 4). Znacznie
szerzej i w sposób bardziej szczegółowy do tajemnicy adwokackiej odnosi się Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu10 (Kodeks etyki adwokackiej) - zwany dalej kodeksem etyki
adwokackiej, poświęcając tej kwestii § 19 i 20. Ich treść ma istotne znaczenie i musi być brana pod uwagę zarówno w przypadku odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata, jak i w przypadku ewentualnej odpowiedzialności z art. 266 Kodeksu kar-

9 M. Kożuch, Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej a interes klienta w
jej ujawnieniu [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny (red. J. Giezek, P. Kardas), Warszawa 2015 r., s. 262.
10 Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 grudnia
2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) Na podstawie uchwały nr
52/2011 NRA z 19 listopada 2011 r. ogłasza się jednolity tekst Zbioru Zasad
Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr
2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 i nr 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. Zbiór Zasad Etyki
Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).
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nego11 (zwanego dalej k.k.). Zgodnie z § 19 ust. 1 kodeksu etyki
adwokackiej - adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy
oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, ust. 2 - znajdujące się
w aktach adwokackich materiały objęte są tajemnicą adwokacką,
ust. 3 - tajemnicą objęte są nadto wszystkie wiadomości, notatki i
dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz innych
osób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, ust. 4 - adwokat zobowiąże swoich współpracowników i personel oraz
wszelkie osoby zatrudnione przez niego podczas wykonywania
działalności zawodowej do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, ust. 5 - adwokat posługujący się w
pracy zawodowej komputerem lub innymi środkami elektronicznego utrwalania danych obowiązany jest stosować oprogramowanie i inne środki zabezpieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem, ust. 6 - przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową za pomocą elektronicznych i podobnych środków przekazu wymaga zachowania szczególnej
ostrożności i uprzedzenia klienta o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu tych środków, ust. 7 obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie, ust. 8 - adwokatowi nie wolno zgłaszać dowodu
z zeznań świadka będącego adwokatem lub radcą prawnym w
celu ujawnienia przez niego wiadomości uzyskanych w związku
z wykonywaniem zawodu. Zgodnie z § 20 kodeksu etyki adwokackiej – w przypadku dokonywanego przeszukania w lokalu,
w którym adwokat wykonuje zawód, lub w mieszkaniu prywatnym adwokata, jest on obowiązany żądać uczestniczenia w tej
czynności przedstawiciela samorządu adwokackiego.
Za naruszenie tajemnicy adwokat oraz aplikant adwokacki
mogą ponosić: 1) odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadzie
art. 80 ustawy o adwokaturze („Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie
sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź

11

Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553, z późn zm.
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za naruszenie swych obowiązków zawodowych”), 2) odpowiedzialność odszkodowawczą wobec klienta, jeżeli ujawnienie tajemnicy wyrządziło mu szkodę lub 3) odpowiedzialność karną
na podstawie art. 266 § 1 k.k. w brzmieniu: „Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub
wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” –
ściganie następuje po złożeniu wniosku przez pokrzywdzonego.
Jest to przestępstwo indywidualne właściwe (może je popełnić
tylko osoba zobowiązana do zachowania tajemnicy), skutkowe,
możliwe do popełnienia zarówno przez działanie, jak i zaniechanie. Zaniechanie polegać może np. na braku zabezpieczenia
dokumentów. Skazanie za przestępstwo z art. 266 § 1 k.k. może
pociągać za sobą zastosowanie środka karnego w postaci zakazu
wykonywania zawodu adwokata (zob. art. 41 § 1 k.k.). Na ogół
tak właśnie może postąpić sąd, skazując adwokata z art. 266 § 1
k.k., gdyż istotą tego występku jest właśnie nadużycie zaufania
związanego z wykonywaniem zawodu, co z kolei jest ewidentną
przesłanką orzeczenia środka karnego z art. 41 § 1 k.k.
Z wyżej wymienionym zakazem karnym harmonizuje wyrażony w art. 178 pkt 1 k.p.k. zakaz dowodowy, stanowiący, że:
„Nie wolno przesłuchiwać jako świadka obrońcy lub adwokata
działającego na podstawie art. 245 § 1, co do faktów, o których
dowiedział się, udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę”. Ten zakaz dowodowy ma charakter całkowity i bezwzględny, trwa nawet już po ustaniu pełnienia funkcji obrońcy
lub adwokata udzielającego pomocy prawnej osobie zatrzymanej przez kontakt z taką osobą na jej życzenie, nie jest w stanie
go uchylić nawet zgoda zainteresowanych osób. Ograniczony
jest jednak do tzw. tajemnicy obrończej, która w k.p.k. zrównana
została z obowiązującą duchownego tajemnicą spowiedzi i nie
obejmuje całej tajemnicy adwokackiej, która ma zdecydowanie
szerszy zakres od tajemnicy obrończej. W zakres tajemnicy
obrończej nie wchodzi np. pełnienie funkcji pełnomocnika strony, m.in. w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W przypadku
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gdyby doszło do naruszenia tego zakazu, uzyskane w ten sposób zeznania nie mogłyby być wykorzystane jako dowód i podstawa orzeczenia. W literaturze i orzecznictwie12 podnosi się, że
zakaz ten nie dotyczy przesłuchania w charakterze oskarżonego
(obwinionego) albo podejrzanego.
Wskazanemu wyżej zakazowi dowodowemu w postępowaniu karnym towarzyszą rozwiązania zawarte w pozostałych
ustawach proceduralnych. Artykuł 83 § 2 k.p.a. przewiduje dla
świadka możliwość odmowy odpowiedzi na pytania, jeżeli odpowiedź na nie wiązałaby się z naruszeniem obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej. Z kolei art. 261
§ 2 k.p.c. pozwala świadkowi odmówić odpowiedzi na zadane
mu pytanie, gdyby zeznanie miało być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.
W kolizji z postanowieniami art. 6 ust. 3 ustawy o adwokaturze pozostaje art. 180 § 2 k.p.k., który pozwala sądowi na
zwolnienie adwokata z obowiązku zachowania tajemnicy, ale
„tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie
innego dowodu”. Bezsprzecznie w zakresie „dobra wymiaru
sprawiedliwości”, o którym mowa w wyżej wymienionym
przepisie, mieści się np. stwierdzona przez sąd konieczność
ustalenia w ten sposób tzw. prawdy materialnej dotyczącej popełnionego czynu zabronionego, względnie osoby jego sprawcy.
Istnieje więc tutaj kontrowersyjna, a tym samym nieostra przesłanka w postaci tzw. dobra wymiaru sprawiedliwości, a więc
czegoś, co służy realizacji funkcji ścigania i orzekania, ale już nie
funkcji procesowej obrony, czyli ma to spełniać tzw. gwarancje
procesowe organów procesowych, ale już niekoniecznie gwarancje procesowe stron postępowania karnego. Ewidentnym jest,
że wyjaśnienie dla tego wyjątku pojawiające się nieraz w piśmiennictwie w postaci spełnienia dwu przesłanek (tj. przez
powtórzenie ustawowych zwrotów): po pierwsze, że jest to konieczne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, oraz po wtóre, że
okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowouchwała Sądu Najwyższego z 29 listopada 1962 r., VI KO 61/62,
OSNKW 1963, nr 7/8, poz. 157.
12
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du, nie rozwiązuje, ale stwarza dalsze wątpliwości. Znane są z
praktyki sytuacje swoistego rodzaju próby nadużywania regulacji przepisu art. 180 § 2 k.p.k., co jest tym bardziej kuszące dla
organów procesowych. Należy jednak podkreślić, że w orzecznictwie (szczególnie w orzecznictwie sądów apelacyjnych) dostrzega się ogromną wagę tajemnicy adwokackiej. Przykładowo
zastrzega się, że uchylenie tej tajemnicy powinno być stosowane
z uwagi na funkcje i znaczenie tajemnicy adwokackiej jedynie
incydentalnie, po starannym rozważeniu okoliczności konkretnej sprawy i przy obligatoryjnym wypełnieniu ustawowych
przesłanek. W szczególności zaś możliwość przeprowadzenia
dowodu na podstawie informacji objętych tajemnicą adwokacką
musi być zawsze poprzedzona wnikliwą analizą tego, czy konkretne interesy wymiaru sprawiedliwości, w drodze wyjątku
uzasadniają naruszenie chronionego przez nią interesu publicznego oraz prywatnego. Sąd jako organ stojący na straży praworządności uważając na okoliczność, że tajemnica adwokacka stanowi istotę i esencję wykonywanego zawodu adwokata, musi
być w takim wypadku gwarantem zachowania zarówno właściwej formuły procedowania, jak i merytorycznej zasadności
wniosku prokuratora, zaś podjęta decyzja procesowa, zmierzająca do wyjątkowego wzruszenia zakazu dowodowego w imię
dobra wymiaru sprawiedliwości, musi uwzględniać istotę praw
i wolności obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji. W
takich orzeczeniach podkreśla się, że nie chodzi tutaj wcale o
„ochronę komfortu adwokata”, lecz o ochronę zaufania, którym
obdarzył go mocodawca, i dlatego należyte respektowanie tej
tajemnicy leży w dobrze pojętym interesie publicznym. W innych orzeczeniach sądów apelacyjnych dodatkowo podkreśla
się, że zakres zwolnienia z tajemnicy zawodowej powinien być
ściśle określony w postanowieniu zwalniającym z tajemnicy adwokackiej przez wskazanie konkretnej sprawy bądź czynu oraz
okoliczności, o których zwolniony może zeznawać. W przeciwnym przypadku, zwolnienie byłoby swego rodzaju „pustym
zwolnieniem” dla całkowicie dowolnego wykorzystania przez
organy procesowe13.
13
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J. Izydorczyk, Tajemnica obrończa a tajemnica adwokacka [w:] Etyka adwo-

Problematyka czy tajemnica adwokacka ma charakter
względny, czy też bezwzględny, w jaki sposób rozwiązywać
kolizję między postanowieniami ustaw, doczekała się wielu
opracowań oraz orzeczeń14. Wzmożona dyskusja w wyżej wymienionym przedmiocie odrodziła się na nowo w latach 60 XX
wieku i trwa do dnia dzisiejszego, jednak zaczyna przeważać
stanowisko o względnym charakterze tajemnicy adwokackiej,
wynikającym również z tego, że przepisy k.p.k. stanowią tzw.
przepisy szczególne (lex specialis) w stosunku do ustawy o adwokaturze. Podkreślano między innymi, że zgoda klienta czy
nawet jego żądanie są w stanie uchylić obowiązek zachowania
tajemnicy, chociaż nie odbyło się bez głosów przeciwnych. Za
względnym charakterem tajemnicy w takich przypadkach
przemawia to, że obowiązek zachowania tajemnicy nie został
przez ustawodawcę wprowadzony w interesie adwokatów, lecz
w interesie osób, które korzystają z ich usług. Twierdzenie o absolutnym charakterze tej tajemnicy, z której nikt, nic i w żadnym
wypadku zwolnić adwokata nie może, jest, jak się wydaje, aktualnie nieuprawnione15.
Do tajemnicy adwokackiej w kontekście art. 180 § 2
k.p.k.(względnego jej charakteru) nawiązał Sąd Apelacyjny w
Krakowie w postanowieniu z 13 stycznia 2009 r. (II AKz
651/08)16-„Zagadnienie zawodowej tajemnicy adwokackiej jest
kwestią dużej doniosłości, warunkującą prawidłowe wykonywanie zawodu adwokata, zatem sprawowanie społecznie użytecznej obsługi prawnej społeczeństwa. Rzetelne wykonywanie
adwokackich czynności zawodowych jest warunkowane zaufaniem klienta do adwokata. Gdyby tego zaufania nie było, klient
wstrzymywałby się z przekazaniem adwokatowi informacji, które mogłyby go narazić na odpowiedzialność, nie tylko karną, a
wtedy działanie adwokata nie byłoby adekwatne do stanu fakkacka a kontradyktoryjny proces karny (red. J. Giezek, P. Kardas), Warszawa 2015
r., s. 297-304.
14 J. Waryleweski, jw. s.10.
15 Tamże.
16 zob. postanowienie SA w Krakowie z dnia 13 stycznia 2009 r., II AKz
651/08, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2011/8/29–39.
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tycznego, który je spowodował. Tak byłoby, gdyby zwolnienie z
tajemnicy adwokackiej było przez sądy stosowane bez spełnienia
ustawowych wymagań niezbędności dla wymiaru sprawiedliwości poznania faktów, o których wie adwokat i niezbędności
jego zeznań z powodu niemożności poznania ich na podstawie
innego dowodu (art. 180 § 2 k.p.k.). Nie chodzi o fakty, które
prowadzący śledztwo chce z jakichkolwiek powodów poznać,
ale o fakty niezbędne dla sprawiedliwości. Idzie też o wykazanie, że nie ma innych dowodów zbadania tych faktów. Gdyby
warunki te były traktowane lekko, udzielenie zwolnienia z tajemnicy byłoby formalnością, a doniosła społecznie rola adwokatów zostałaby sprowadzona do funkcji informatorów organów
ścigania opłacanych przez ich klientów. Zwolnienie z tajemnicy
jest wyjątkiem od zasady możności odmówienia zeznań przez
adwokata. Korzystanie z wyjątku powinno być uzasadnione, a
wyjątku nie można dowolnie rozszerzać”. Zaznaczyć w tym
miejscu należy, że nawet sąd nie może zwolnić adwokata z
obowiązku zachowania w tajemnicy tego, czego dowiedział się,
wykonując obowiązki obrońcy w postępowaniu karnym (ze
względu na treść art. 178 pkt 1 k.p.k.).
Do szczególnej sytuacji należy ta, w której adwokat znajdzie się w charakterze oskarżonego czy obwinionego. Powstaje
wtedy pytanie czy i wtedy obejmuje go obowiązek zachowania
tajemnicy? W uchwale z 26 listopada 1962 r. (VI Ko 61/62) Sąd
Najwyższy sformułował następującą tezę: „Ustanowionym w
art. 53 ustawy z 27.VI.1950 r. o ustroju adwokatury obowiązkiem
adwokata zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się z tytułu wykonywania swego zawodu, objęta jest całość
jego rozmów z klientem, pozostających w związku z omawianiem obrony w konkretnej sprawie. Obowiązek zachowania milczenia upada, jeżeli adwokat w związku z treścią danej rozmowy ze swoim klientem znalazł się w pozycji obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym lub oskarżonego w postępowaniu
karnym”. Bezspornym jest, że zakazy dowodowe w kodeksie
postępowania karnego, dotyczą zeznań świadka, a nie wyjaśnień
oskarżonego. Nie rozwiązuje to jeszcze jednak kolizji pomiędzy
prawem do obrony a obowiązkiem zachowania tajemnicy wyni210

kającym z art. 266 § 1 k.k. W tej sytuacji uprawnionym rozwiązaniem jest odwołanie się do sytuacji kontratypowej tj. takiej,
przy której czyn wypełniający znamiona przestępstwa nie jest
jednak w rzeczywistości przestępstwem, ponieważ na mocy
przepisu prawnego takie działanie uważane jest za zgodne z
prawem. W tym przypadku byłby to kontratyp szczególnych
uprawnień mający umocowanie w Konstytucji – w art. 42 ust. 2 –
prawie do obrony. Z samej istoty stosunku obrończego adwokat
nie odpowiada także karnie za brak zawiadomienia organów
ścigania o czynie zabronionym lub przestępstwie, o których
mowa w art. 240 § 1 k.k., a które popełnił jego klient17.
Interesującym zagadnieniem jest porównanie tajemnicy
adwokackiej z tajemnicą spowiedzi, którą zachować musi osoba
duchowna. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy obiema tajemnicami, która wynika z celu, w jakim objęte nimi okoliczności
przekazywane są duchownemu albo adwokatowi. Można przyjąć, że duchowny występuje w roli swoistego pośrednika pomiędzy osobą przystępującą do spowiedzi a Bogiem, o którego
istnieniu , zgodnie z wyznawaną religią, jest ona przekonana.
Duchowny nie jest zatem uprawniony do jakiegokolwiek wykorzystywania informacji, jakie uzyskał w czasie spowiedzi, gdyż
ostatecznie nie dla niego są one przeznaczone. Tymczasem cel,
w jakim mocodawca (podejrzany, oskarżony, obwiniony, strona
postępowania czy inna osoba zwana powszechnie klientem)
przekazuje informacje ustanowionemu adwokatowi, jest zupełnie inny. Adwokat nie występuje w roli pośrednika, lecz adresata przekazywanych informacji. Adwokat nie ma zapomnieć uzyskanych informacji, lecz musi - w przeciwieństwie do osoby duchownej – odpowiednio je wykorzystać. Oczywistym jest bowiem, że klient nie przekazuje adwokatowi istotnych, poufnych
informacji jedynie po to, aby je wyznać, lecz głównie ze względu
na możliwość, a nawet potrzebę ich wykorzystania w zleconej
adwokatowi do prowadzenia sprawie. Nie miałoby najmniejszego sensu przekazywanie adwokatowi najbardziej poufnej czy
intymnej informacji, jeśli klient nie zakładałby, że w jego dobrze
pojętym interesie adwokat posłuży się nią, a w pewnym kontek17

J. Waryleweski, jw. s.14
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ście i zakresie nawet ujawni. Status duchownego oraz adwokata
jako obrońcy w postępowaniu karnym zrównać natomiast można w znaczeniu procesowym, gdyż żadnego z nich , zgodnie z
obowiązującą w polskim prawie regulacją, nie można przesłuchać w charakterze świadka co do okoliczności, o jakich przy
pełnieniu powierzonych im ról mogli się dowiedzieć. Zakaz ten
w obu przypadkach ma charakter bezwzględny18.
Rekapitulując, zdarzają się sytuacje, podczas których człowiek staje naprzeciwko władzy publicznej czy wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli jednostka staje się przedmiotem zainteresowania władz publicznych to każdorazowo jej prawa pozostawać
muszą w należytej równowadze z prawami do działania, przypisanymi podmiotom władzy. Te ostatnie poddane powinny być
zasadzie legalizmu oraz powstrzymania się od ingerencji w
prawa wynikające z godności jednostki, poszanowania jej integralności fizycznej i prywatności. W efekcie więc słuszne wydaje
się przyjęcie, że zawsze tam, gdzie władza będzie oczekiwała
działania lub zaniechania od jednostki, to będzie ona miała prawo skorzystania z oceny swojej sytuacji przez profesjonalny,
niezależny podmiot, który będzie w stanie zagwarantować poufność powierzonych informacji, a państwo będzie równocześnie zobowiązane do powstrzymania się od chociażby próby
sięgania po powierzone informacje19. Z uwagi na powyższe,
powinno się podejmować działania propagujące, by tajemnica
adwokacka miała charakter bezwzględny, bo tylko wówczas
klienci będą się czuli bezpiecznie, a bez tajemnicy adwokackiej
ograniczane są prawa i wolności człowieka.
Streszczenie
Tajemnica adwokacka jest jedną z głównych instytucji
praworządnego państwa. W niniejszym artykule została podjęta
próba wyjaśnienia przedmiotowego i podmiotowego zakresu
18 zob. szerzej J. Giezek, O granicach tajemnicy adwokackiej oraz zgodzie
„dysponenta” na jej ujawnienie, Palestra nr 9/2014, s.67.
19
M. Kożuch, Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej a interes klienta
w jej ujawnieniu [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny (red. J.
Giezek, P. Kardas), Warszawa 2015 r., s. 262.
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obowiązywania tajemnicy adwokackiej. Artykuł przedstawia
analizę i rozważania konstytucyjnych i ustawowych podstaw
zasady ochrony tajemnicy zawodowej adwokatów oraz przepisów regulujących kolizję między obowiązkiem ochrony tajemnicy adwokackiej a ochroną innych konstytucyjnych wartości. W
artykule przedstawiono charakterystykę tajemnicy adwokackiej
zarówno na podstawie szczególnych przepisów etyki zawodowej, jak i ustawy prawo o adwokaturze oraz innych aktów
prawnych obejmujących swoim zakresem omawianą instytucję.
Ponadto zaprezentowano porównanie tajemnicy adwokackiej z
tajemnicą spowiedzi. Przywołano poglądy doktryny oraz stanowisko orzecznictwa, aby przedstawić problematykę czy tajemnica adwokacka ma charter bezwzględny czy względny.
Pojęcia kluczowe: adwokatura, tajemnica adwokacka, tajemnica obrończa, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność
dyscyplinarna, tajemnica spowiedzi
Summary
Attorney confidential privilege as a guarantee of the rule of law
Attorney confidential privilege is one of the main institution of a democratic constitutional state. The article explains the
subjective and objective scope of the attorney confidential privilege . The article presents an analysis and consideration of the
constitutional and statutory basis of the principle of the protection of lawyers professional secrecy, and the rules governing the
collision between the obligation to protect the confidential privilege and the protection of other constitutional values. The article
presents the characteristics of attorney confidential privilege,
based on the specific rules of professional ethics and other legislation. In addition, it presented a comparison between the attorney confidential privilege and the seal of the confessional. The
article presents also the doctrine and jurisprudence position to
illustrate the issue of absolute or relative charcter of confidential
privilege .
Key words: advocacy, attorney confidential privilege, bar
confidential privilege, criminal liability, disciplinary liability, the
seal of the confessional
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Mateusz Obrębski

WIZERUNEK OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
W KONTEKŚCIE PRAWNYM I SPOŁECZNYM
1. Podstawy prawne określające niepełnosprawność
Problemy socjalne zostały zdefiniowane przez władzę publiczną. Osoby czy grupy znajdujące się w sytuacji problemowej
są uprawnione do korzystania z pomocy instytucji publicznych,
ale często są również nakładane na nich obowiązki. Łagodzenie
czy rozwiązywanie problemów socjalnych należy do wyspecjalizowanych instytucji, które dysponują odpowiednią kadrą, infrastrukturą, środkami materialnymi i finansowymi 1.
Ubóstwo definiuje się jako zjawisko społeczne (trwałe lub
przejściowe), które polega na niewystarczającej ilości środków
materialnych do zaspokojenia potrzeb życiowych jednostki lub
rodziny. Wyróżnia się : ubóstwo absolutne - dotyczące osób pozbawionych podstawowych środków na życie, tj. pożywienie,
ubrania, schronienie oraz ubóstwo względne, czyli zależne od
standardu życia społeczeństwa2.
Bardzo trudno znaleźć definicję słowa bieda a często narażone są na nią osoby z niepełnosprawnością. Dosyć często jest
stosowana zamiennie z ubóstwem. Jest to zjawisko zarówno socjologiczne jak i ekonomiczne. W Encyklopedii PWN możemy
przeczytać, że bieda to brak wystarczających środków materialnych, bądź trudna przykra sytuacja3. Minimum egzystencji pozwala wyznaczyć granicę ubóstwa. Poniżej tej granicy występuje
bezpośrednie biologiczne zagrożenie życia oraz zagrożenie psychofizycznego rozwoju człowieka. W koszyku minimum egzystencjalnego znajduje się żywność, podstawowe środki higieny,
leki, koszty eksploracji mieszkania, drobne naprawy odzieży i
1 S. W. Kłopot, Diagnozowanie problemów społecznych, [w] Dolnośląski Ośrodek Profilaktyki Społecznej – Projekty, www.dops.wroc.pl/projekty
2 B. Kolczakowski, M. Ratajczak., Pomoc społeczna Wybrane instytucje pomocy
rodzinie i dziecku, LEX, Warszawa 2013 s.15
3 Internetowa Encyklopedia PWN, www.encyklopedia.pwn.pl , hasło: bieda
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obuwia oraz niezbędne uzupełnienie bielizny i obuwia. W 2000
roku takie minimum dla przeciętnej czteroosobowej rodziny
wynosiło 268,1 zł 4.
Problemy socjalne rodziny:
• bezrobocie : występuje, gdy osoba zdolna i wyrażająca
chęci do pracy jest bezczynna zawodowo. Od charakteru i długości tego okresu zależy rodzaj bezrobocia.
• zaniedbanie dziecka- gdy opiekun celowo lub nieświadomie naraża dziecko na cierpienie, zarówno od strony fizycznej
jak i psychicznej
• złe warunki mieszkaniowe – czyli takie gdzie podstawowe warunki mieszkaniowe nie są spełnione- nie ma prądu,
ogrzewania, kanalizacji, wody, lokal jest niewykończony,
• pogorszenie sytuacji materialnej rodziny z powodu
umieszczenia członka rodziny w zakładzie karnym – trafienie
jednego z członków rodziny do zakładu karnego niesie ze sobą
wiele konsekwencji- również ekonomicznych,
• brak środków finansowych na żywność – gdy minimum
egzystencji jest niespełnione,
• zagrożenie eksmisją – czyli groźba usunięcia kogoś z danego lokalu np. za niepłacenie czynszu
• problemy wychowawcze – narkomania, przestępczość
nieletnich, ucieczki itp.
• przewlekła ciężka choroba członka rodziny – gdy potrzebna jest długotrwała i kosztowna rehabilitacja5. Konsekwencje problemów:
a) dysfunkcjonalność rodziny:
• całkowita, gdy rodzina jest całkowicie niewydolna,
• częściowa, gdy rodzina nie radzi sobie tylko w pewnych
obszarach,
b) nieprawidłowe postawy w rodzinie:

4 Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Minimum egzystencji a
minimum socjalne, informacja marzec 2001, numer 781.
5 Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, Praca z rodziną
Struktura i funkcje rodziny – przegląd wybranych koncepcji, [w]
http://www.kpss.lublin.pl/ [s. 5-6]
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• postawa unikająca, gdy przebywanie z dzieckiem jest dla
rodziców nieprzyjemne, zbyt obciążające
• postawa odtrącająca – dziecko jest nadmiernym obciążeniem dla rodziców, stosują kary nieadekwatne do przewinienia
• postawa zbyt wymagająca – rodzice mają zbyt wysokie
oczekiwania wobec swoich dzieci
• postawa nadmiernie chroniąca – rodzice z jednej strony
pozwalają dziecku na wszystko, a z drugiej nadmiernie się o nie
troszczą
c) bezdomność – jak podają źródła liczba bezdomnych w
Polsce w roku 2011 wynosiła około 31 tysięcy osób,
d) niedostosowanie społeczne – problem z przystosowaniem się do norm prawnych i zwyczajowych,
e) ograniczenie/pozbawienie praw rodzicielskich – gdy
rodzice nie wykonują swoich obowiązków i nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiedniej opieki
f) zaciąganie długów – trudna sytuacja powoduję ciągłe
pożyczenie pieniędzy od instytucji, rodziny, przyjaciół
g) rozpad małżeństwa – często dorośli nie radzą sobie z
problemami
h) przemoc domową – bezsilność może prowadzić do znęcania się psychicznego i fizycznego
i) uzależnienia – często ludzie szukają wsparcia w nałogach6.
Badania: a)źródło: UNICEF, Dzieci w Polsce dane, liczby, statystyki, Warszawa 2013 (rozdział „Ubóstwo” s. 45-51) :
W roku 2011 1174,4 tysiące rodzin zarówno pełnosprawnych i
tych z niepełnosprawnością korzystało ze środowiskowej pomocy
społecznej, w tym 44,2 % to gospodarstwa z terenów wiejskich.
Najczęstsze powody korzystania z pomocy to na pierwszym miejscu ubóstwo, następnie: bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, potrzeby ochrony macierzystej. Jedną z form
wsparcia rodzin są zasiłki. W 2011 roku pobrało je 1 416 015 rodzin.
Z danych Unicefu wynika, że w najcięższej sytuacji są rodziny wie6

Tamże s. 8.
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lodzietne, z dzieckiem niepełnosprawnym oraz te gdzie rodzic wychowuje w pojedynkę. W 2011 roku co trzecia rodzina z trójką
dzieci żyła w ubóstwie. Gorzej wygląda sytuacja u rodzin cztero i
więcej dzietnych, ponieważ z badań wynika, że co druga była zagrożona skrajnym ubóstwem. 23,6 % rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym żyło na granicy minimum egzystencjalnego. Niepełne
rodziny znajdują się w nieco lepszej sytuacji: 13,7 % rodzin było
zagrożonych skrajnym ubóstwem.
Najniższa stopa ubóstwa znajduje się w krajach jak Islandia, Finlandia, Cypr. Najgorzej sytuacja przedstawia się w Rumunii. Stanach Zjednoczonych i na Łotwie. Polska widnieje na
11 miejscu wśród branych państw licząc od najwyższej stopy.
Najbardziej zagrożonymi ubóstwem województwa to:
warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie. Najlepiej się
dzieje na śląsku.
b) Źródło: CBOS, Jak się nam żyje? Materialny wymiar życia
rodzin, komunikat z badań nr 44/2014, Warszawa, kwiecień 2014
Z badań wynika, że 28 % badanych boi się biedy, ale wierzy,
że da sobie radę. 6% respondentów zakłada najczarniejsze scenariusze. Natomiast 24 % Polaków jest spokojnych o swoją przyszłość. Ogólnie ponad dwie piąte badanych nie boi się biedy, ale
bierze pod uwagę pogorszenie swojej sytuacji materialnej.
58 % respondentów określa swój poziom życia jako przeciętny tzn. starcza im na codzienne wydatki, ale na większe zakupy muszą zaoszczędzić. Tylko nieliczni 3 % przyznają się, że
nie stać ich na podstawowe wydatki, a 23% uważa, że żyje poniżej przeciętnej. Według regularnych pomiarów sytuacje materialny polskich rodzin stopniowo się poprawiają się od roku
2004. Zmniejsza się również odsetek osób narzekających na swoją sytuacje materialną.
Instytucje świadczące pomoc osobom z deficytami oraz
charakter ich pomocy:
a) MOPS: Do głównych obowiązków tej instytucji należy
zapewnienie mieszkańcom, życia na minimalnym poziomie
bezpieczeństwa socjalnego. Tzn. udzielenie schronienia, wydawanie posiłków, przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych, świadczenie usług opiekuńczych, tworzenie systemów
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profilaktycznych. Najogólniej mówiąc do głównych zadań należy pomoc w przezwyciężeniu rodzinom ich problemów.
b) GOPS: Pomoc taka sama jak w MOPS-ie z tym, że GOPSy działają na obszarach gminnych, a te drugie miejskich.
c) Urząd Miasta: Do jego obowiązków należy organizowanie mieszkań socjalnych, dofinansowanie posiłków i wspieranie
różnych inicjatyw zapobiegających wykluczeniu społecznemu.
d) Urząd Pracy: Głównym jego zadaniem jest pośrednictwo
pracy. Organizuje również różne szkolenia na podwyższenie
kwalifikacji zawodowych oraz pokrywa koszty egzaminów.
Udziela również pożyczki na podjęcie własnej inicjatywy lub
wydaje świadczenie aktywizacyjne. Organizują również różne
staże, pozwalające zdobyć doświadczenie.
e) PCPR: Działają one na terenie powiatów. Do ich działań
należy również minimalizowanie skutków niepełnosprawności.
Udzielają one również wsparcia potrzebującym rodzinom, również finansowego. Dodatkowym zadaniem jest również wspieranie ośrodków pieczy zastępczej.
f) Ośrodki Interwencji Kryzysowej: W nich może znaleźć
pomoc każda osoba w zakresie poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego. Zgłaszają się tam ofiary przemocy
domowej, gwałtów, nieradzące sobie z problemami wychowawczymi. Do ośrodka są również przywożone rodziny przez policję, które nie mogą zostać w swoim miejscu zamieszkania. Do
ogólnopolskich instytucji należy:
• Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowia Dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie (oferuje pomoc w formie telefonicznej,
meilowej w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej)
• Szlachetna Paczka (wolontariusze wyszukują rodzin potrzebujących, a następnie darczyńców, wbrew pozorom działa
przez cały rok)
I. Regionalne Instytucje świadczące pomoc osobom z kalectwem:
• PCPR, MOPS, GOPS (j.w)
II. Pozarządowe instytucje:
• PCPR (do jednych z zadań należy pomoc i opieka socjalna)
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• Caritas Polska (dożywiania najuboższych, organizowanie noclegu, pomoc medyczna i psychologiczna) 7. Osoby świadczące pomoc:
a) asystent rodziny
Jest to dość nowa funkcja. Do zadań takiego pracownika
należy opracowywanie i realizacja planu działań z rodziną,
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, ale także psychologicznych i wychowawczych. Ma
również motywować rodzinę do własnych inicjatyw i podnoszenia kwalifikacji.
b) kurator sądowy
Funkcjonariusz publiczny, do których zadań należy praca o
charakterze wychowawczo- resocjalizacyjnym, diagnostycznym,
profilaktycznym i kontrolnym nad osobami z takim orzeczeniem
sądowym.
c) Pedagog szkolny
Do jego zadań należy interweniowanie w razie informacji o
jakiś problemach w rodzinie ucznia. Zarówno poprzez rozmowę
z uczniem i jego rodzicami, ale także pomoc w znalezieniu rozwiązania problemu.
d) Psycholog szkolny
Jego zadaniem jest rozmowa z uczniem i jego rodziną oraz
wsparcie psychologiczne w sytuacjach problemowych.
e) Prawnicy
Odbywają się specjalne dyżury prawnicze, gdzie każdy zainteresowany może skorzystać z pomocy prawnika w różnych
sprawach8.
2. Osoba z dysfunkcjami w kontekście społecznym
Jane Elliot w roku 1995 przeprowadziła eksperyment. Brała w
nim udział grupa ludzi: byli tam pracownicy administracji, służby
zdrowia, nauczyciele, policjanci etc. Jane Elliot podzieliła ich według mało istotnej cechy- koloru oczu. Ci, którzy mieli niebieskie
oczy byli grupą „gorszą”. Musieli siedzieć na podłodze, znosić wiele upokorzeń i przykrości. Wielu z nich nie zniosło tego. Mimo, że
7
8
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to trwało tylko dwie i pół godziny. W międzyczasie wypowiadają
się czarnoskórzy ludzie, którzy takie poniżanie i traktowanie muszą znosić codziennie. Film został wzbogacony o wypowiedzi Jane
Elliot na temat jej działalności antyrasistowskiej. Pokazane było
również badanie jakie przeprowadziła ze swoimi uczniami szkoły
podstawowej po śmierci Martina Luthera Kinga Juniora (1968).
Również podzieliła swoich uczniów według koloru oczu. Ćwiczenie stworzyła na bazie lektur o technikach stosowanych przez Nazistów wobec grup określonych jako zbędne. Chciała ukazać jak się
czuję ludzie, którzy są dyskryminowani. Gdy pokazano jej ćwiczenie w telewizji ona i jej uczniowie byli ofiarami wielu pogróżek i
prześladowania.
No właśnie dlaczego dyskryminujemy ludzi ze względu na
ich cechy fizyczne, które są przekazywane genetycznie i nie
mamy na nie wpływu. W Ameryce dyskryminowano (dyskryminuje się?) ludzi ze względu na kolor skóry. Czarni ludzie byli
traktowani jak gorsi- nie mogli siedzieć nawet w transporcie publicznym, byli wyśmiewani, często byli ofiarami drwin i aktów
przemocy. Nawet nie mogli jak za bardzo się bronić- było to
traktowane jak norma społeczna. Jane Elliot podzieliła grupę ze
względu na kolor oczu. Może się to wydawać niedorzeczne, ale
jest tak samo niedorzeczne jak dzielenie ludzi na lepszych i gorszych ze względu na kolor skóry.
Może sytuacja w Stanach uległa poprawię. Właśnie dzięki
takim ludziom jak Jane Elliot walczący z rasizmem. Doczekali się
nawet czarnoskórego prezydenta. Aczkolwiek wciąż zakorzenione są w nas głęboko uprzedzenia rasowe, stereotypy, seksizm
i homofobie. Ruda jest wredna, blondynka- głupia. Bezsensu
jakby kolor włosów ma decydować o ilorazie inteligencji albo
charakterze. No właśnie a co do równości płci. Kobiety jeszcze
200 lat temu nie miały żadnych praw, były własnością mężczyzn, były traktowane jak głupie. Obecnie niby istnieje równouprawnienie, ale nie raz znajdzie (polski polityk), który chce
odebrać prawa wyborcze kobietom. Już u małych dzieci możemy zauważyć, że dyskryminują swoich rówieśników, którzy
różnią się jakoś cechą fizyczną np. ma odstające uszy, ma nadwagę czy skośne oczy. Dzieci po prostu naśladują swoich rodzi223

ców. Nieraz na pewno usłyszą jak tata opowiada koledze głupi
żart o blondynkach, albo mama naśmiewa się z innej osoby.
Podczas II Wojny Światowej Hitler próbował stworzyć rasę
„panów”. Mordowano miliony ludzi tylko dlatego, że byli pochodzenia Żydowskiego, albo innej narodowości. Przecież to
było niedorzeczne. Jednak ludzie szli za nim, słuchali jego rozkazów, zabijali. Tylko dlaczego? Tak bardzo chcieli się czuć lepsi? Upokarzanie czy zabijanie podnosiło ich samoocenę? Na
pewno każdemu z nas zdarzyło się dokonać oceny człowieka ze
względu na jego pochodzenie czy wygląd. Jednak za każdym
razem trzeba pomyśleć jak byśmy my się poczuli, gdyby ktoś
nas „zaszufladkował” ze względu na kolor oczu, wzrost czy
barwę głosu albo religie czy narodowość. Było by nam przykro?
Czulibyśmy się oburzeni, inni? No właśnie Jane Elliot chciała
ukazać jak z łatwością przychodzi nam poniżanie innych- jak
jesteśmy bardzo podatni na jakieś pseudoteorie.
3. Dane o wychowanku (oparte o wywiad z wychowawcą)
Wiktoria ma 9 lat i jest uczennicą klasy III. Dziewczynka urodziła się w Ostrołęce. Pochodzi z rodziny niepełnej. W placówce
pieczy zastępczej przebywa od 16.03.2010 roku wg. postanowienia
sądu. Wiktoria wraz z rodzeństwem ( 4 siostry i 1 brat) trafili wówczas do grupy interwencyjnej pogotowia opiekuńczego. Wydarzyło się to, po zgłoszeniu problemów rodzinnych pracownikom placówki przez starszą z sióstr Elę. Dzieci w swoim domu, narażone
były na przebywanie w patologicznych warunkach, ponieważ często nie miały co jeść oraz były świadkami awantur i bijatyk pomiędzy matką a jej konkubentem, ale też ich fizycznej bliskości Rodzeństwo, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w
Ostrołęce wydziału III Rodzinnego i Nieletnich dnia 21.12.2010 r.
trafiło do WPOW typu socjalizacyjnego.
4. Charakterystyka wychowanka
Na podstawie wywiadu z wychowawcą uzyskano informacje o zachowaniu dziewczynki w placówce i szkole oraz jej
wynikach w nauce. Wiktoria jako najmłodsza w grupie, chce w
niej „grać pierwsze skrzypce”. Często popada w konflikty z sio224

strami, zabierają one sobie rzeczy. Według wychowawcy siostry
nie mają więzi. Dziewczynka niechętnie wykonuje dyżury. Nie
potrafi utrzymać porządku w swoim pokoju. Nie dba o higienę
osobistą. Jest krnąbrna i bardzo szybko się obraża. Wiktoria nie
lubi się uczyć i niechętnie odrabia prace domowe. Często kłamie,
że nie ma żadnych lekcji do odrobienia. Zdarza się, że chowa
przed wychowawcą zeszyt uwag. W szkole przeszkadza
uczniom oraz nauczycielowi w prowadzeniu lekcji. Nie koncentruje się podczas zajęć. Często popada w konflikty z koleżankami i kolegami. Zdarza się, że prowokuje z nimi bójki. Jej oceny są
słabe, szczególnie z edukacji polonistycznej i matematycznej.
Lepiej radzi sobie ona na zajęciach muzycznych, technicznych,
plastycznych i z zakresu edukacji ruchowej. Dziewczynka ma
obniżoną pamięć słuchowo- fonologiczną. Wykazuje brak gotowości do nauki matematyki. Ma ona duże trudności w zapamiętywaniu. Jej słownictwo jest ubogie. W szkole uczęszcza ona na
zajęcia logopedyczne i zajęcia wyrównawcze z matematyki.
5. Dane dotyczące rodziny:
Wiktoria wychowywała się w rodzinie niepełnej. Mieszkała
razem z matką, jej konkubentem i pięciorgiem rodzeństwa. Ojciec przebywał za granicą. Dnia 16.03.2010 roku wraz z trafieniem dzieci do pogotowia opiekuńczego, rodzicom ograniczono
prawa rodzicielskie. Rodzice dziewczynki są alkoholikami.
Oprócz nich, Wiktoria ma też babcię, która również jest alkoholiczką i nigdy nie mogła ona liczyć na jej pomoc. Rodzeństwo
dziewczynki to 4 siostry : Sylwia (21 lat), Karolina (17 lat); Klaudia (16 lat), Ela (12 lat) i 1 brat: Damian (8 lat). W domu została
jeszcze dwójka rodzeństwa, ale trafili oni do adopcji ukrytej.
Najstarsza z sióstr założyła już własną rodzinę, ma męża i dziecko. To ona, zabiera swoją młodszą siostrę na przepustki. Z pozostałym rodzeństwem dziewczynka ma dobry kontakt, aczkolwiek często kłóci się z siostrami, a zwłaszcza z Elą. Kontakt
dziewczynki z rodzicami jest bardzo sporadyczny. Aktualnie,
oboje przebywają za granicą. Ojciec kontaktował się z córką na
początku 2013 r. i dał jej pieniądze. Natomiast matka odwiedziła
ją w październiku 2013 r. Kiedy kobieta przebywała w Polsce,
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nie chciała wziąć dziewczynki do siebie i tłumaczyła to tym, że
ma złe warunki. Wiktoria ma większy żal do matki, niż do ojca,
ponieważ on daje jej czasami pieniądze i mniej pije, zaś matka w
ogóle nie stara się wyjść z nałogu.
6. Działania podejmowane przez placówkę pieczy zastępczej wobec wychowanka:
Wychowawca Wiktorii podejmuje działania mające na celu:
zwiększenie jej aktywności w grupie, podejmowanie przez nią
zadań z własnej inicjatywy, poprawienie jej zachowania w stosunku do wychowawców i innych dzieci. Stara się on motywować dziewczynkę do systematycznej nauki. Współpracuje z innymi wychowawcami, aby wspólnie osiągnąć postawione cele.
Wskazuje im, jakie działania należy skierować wobec dziewczynki i co należy przećwiczyć. Placówka ma stały kontakt ze
szkołą i współpracuje z nią. Wiktoria uczęszcza na indywidualne
zajęcia terapeutyczne, które dotyczą m. in. odrzucenia jej przez
matkę, niskiego poczucia własnej wartości i skłonności do
kłamstw. Często odbywa ona rozmowy z pedagogiem, ponieważ nie umie współżyć w grupie i powoduje konflikty.
7. Obserwacje wychowanka na praktyce pedagogicznej:
Kiedy rozpoczynałam praktykę w placówce pieczy zastępczej pierwszym dzieckiem jakie poznałam była Wiktoria. Od
samego początku dziewczynka wydawała się być bardzo śmiała
w kontakcie ze mną. Byłam trochę zaskoczona jak po kilku
dniach praktyki przytulała się do mnie i wspólnie chodziłyśmy
wszędzie za rękę. Niewątpliwie dziewczynce bardzo brakuje
matki i całą swoją miłość przelewa na obce osoby. Wiktoria często przytula się także do swojej wychowawczyni i czasami mówi
do niej „mamo”. Niestety nie ma ona dobrego kontaktu z siostrami, z którymi mieszka w jednym pokoju i często się z nimi
kłóci. Zachowanie dziewczynki jest bardzo zmienne i wykazuje
ona ogromne zmiany nastroju, np. w jednej chwili jest spokojna,
wesoła, a za chwilę rozdrażniona i złośliwa. Wszystkie problemy
rozwiązuje ona kłótnią, nie potrafi podczas nich spokojnie porozmawiać. Podczas „odrabianek” próbuje wykorzystać inne
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osoby, żeby odrobiły za nią pracę domową. Wykazuje dużą niechęć do nauki. Jeśli chodzi o dyżury, to również prosi aby jej w
nich pomagać. Dziewczynka najbardziej lubi oglądać telewizję,
grać na komputerze i bawić się na placu zabaw. Kilka razy chciała również, żebym poczytała jej książkę i zawsze poprawiało jej
to nastrój. Wiktoria jest bardzo wrażliwa i łatwo można ją obrazić. Zauważyłam, że ma w sobie dużo troski wobec młodszego
brata. Myślę, że nie umie ona współżyć w grupie, w której
mieszka, ponieważ znajduje się tam młodzież dużo starsza od
niej (w przedziale 13-19 lat) i ciężko jej nawiązać z nimi relacje.
8. Wskazania do dalszej pracy z wychowankiem:
Moim zdaniem dziewczynka za dużo swojego wolnego
czasu spędza przed komputerem i telewizorem. Na pewno te
zajęcia nie pobudzają jej wyobraźni i nie pomagają w jej rozwijaniu, a z tym ma ona problem. Wychowawca powinien więc zorganizować kilka razy w tygodniu formy, które w twórczy sposób pomagają w rozwoju, np. zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, ruchowe. Udział w nich brałaby cała grupa i pomogłoby
to również w jej integracji.
Dziewczynka ma problem z zapamiętywaniem i dlatego powinna codziennie z wychowawcą ćwiczyć pamięć, np. poprzez grę
w „memory”, wystukiwanie rytmu i odtwarzaniu go, wspólną naukę piosenek, czy wierszyków. Wychowawca powinien motywować dziewczynkę do nauki i chwalić ją za każde osiągnięcie oraz
dążyć do przekonania jej, aby uwierzyła we własne możliwości.
Jeśli chodzi o konflikty z siostrami uważam, że powinno odbywać
się, np. raz w tygodniu indywidualne spotkanie całego rodzeństwa
z terapeutą, bądź pedagogiem, który pomagałby w rozwiązywaniu
sporów i budowaniu lepszych relacji.
Streszczenie
Chcąc prawidłowo funkcjonować w życiu społecznym
człowiek musi przyjąć pewne zasady i normy. Poznanie praw ma
na celu wskazanie właściwej drogi dla jednostki oraz ma to umożliwić przestrzeganie danych zależności i dać wiedzę o panujących
przepisach. Respektowanie zasad społecznych pozwala na za227

chowanie bezpieczeństwa i daje pewność nietykalności wszystkim jednostkom. Jednak często w naszym społeczeństwie zapomina się o osobach z niepełnosprawnością. Ich problemy i potrzeby spychane są na drugi tor. Prowadzone są rozmowy dotyczące
zwrócenia uwagi na sytuacje osób z niepełnosprawnością jednak
często podjęte decyzję nie są wprowadzane w życie. Wizerunek
osoby z kalectwem zostaje często obserwowany tylko na ulicy
kiedy to jednostka pełnosprawna mija jednostkę z deficytem. W
chwili tej zauważana jest często tylko sama niepełnosprawność a
nie człowiek. W społeczeństwie przywiązujemy uwagę do różnic.
Wychwytujemy często to co się nam nie podoba i krytykujemy.
Zwracamy uwagę na inność i to co się za nią kryje.
Artykuł przedstawia próbę wskazania tego jakie podstawy
prawne, socjalne regulują niepełnosprawność. W tekście zostały
zawarty fragment nawiązujący do pokazania niepełnosprawności pod kątem społecznym. Ujęte zostały instytucje zapewniające
pomoc osobom z ograniczeniami jak również został opisany ich
charakter pracy. W końcowej części zaprezentowano opis indywidualnego przypadku po to aby wskazać jak dysfunkcja jednostki odbierana jest przez społeczeństwo.
Słowa kluczowe: postrzeganie, niepełnosprawność, osoba
z niepełnosprawnością, postawa, prawo, społeczeństwo
Summary
Image of the person with disability in the legal context and social
Wanting correctly to function in the social life the man
must adopt certain principles and norms. Getting to know laws
is aimed at telling the appropriate way for the unit as well as it is
supposed to enable the relation to follow data and to give knowledge of rulers provisions. Respecting social principles allows for
preserving the safety and a certainty is giving inviolabilities to
everyone for individuals. However they often in our society forget about persons with disability. Their problems and needs are
being pushed off to the other path. Concerning conversations of
paying attention to situations of persons with disability however
often taken are being carried on decision aren't being put into
practice. The image of the person often stays with the disability
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observed only in the street when the fully fit individual is passing it individual with the deficit. In this moment only very disability rather than the man are often noticed. In the society we are
attaching the attention to differences. We often detect what we
don't like and we are criticizing. We are paying attention to the
otherness and what is hidden behind her.
The article is describing the attempt to indicate it what legal
grounds, social are regulating disability. In the text they were
entered into fragment establishing for showing disability under
the social angle. Institutions providing the help to persons with
restrictions were taken away as well as was described their character of the work. In the final part a description of the individual case was presented for in order to point how the dysfunction
of the individual is being picked up by the society.
Keywords: perception, disability, person with disability, attitude, law, society
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Marta Pietrycha

ZABAWA PRAWEM KAŻDEGO DZIECKA
Wstęp
Każde dziecko chce być aktywne, chce poznawać świat,
przekształcać go, eksperymentować, gromadząc przy tym swoje
doświadczenia. Jednym słowem chce się bawić. Dla osoby dorosłej podstawowym zajęciem jest praca, zaś dla małego dziecka
głównym zajęciem jest ,,aktywność zabawowa, której bezustannie poszukuje i której nigdy nie ma dosyć”1. W dzisiejszych czasach coraz częściej zapomina się o ty, iż dziecko ,,nie jest miniaturą człowieka dorosłego, że ma swoje przywileje i prawa wynikające z rozwoju, z potrzeb społecznych, dziecięctwa i młodości”2. Nie pamięta się również o tym, ze potrzebuje ono mentora,
przewodnika towarzyszącemu mu w aktywności zabawowej by
go ukierunkować, uchronić. Dziecko w świecie zabawy nazywane jest ,,niedościgłym mistrzem, twórcą i kreatorem swych marzeń i pragnień, niemającym równego sobie”3.
1. Prawa człowieka
Przez pojęcie prawa rozumiemy zespół norm postępowania, które zdaniem M. Balcerek zostały uznane bądź ustawione
przez państwo. Normy te wyrażają ,,interesy i dążenia klasy panującej w danym społeczeństwie i jej sojuszników klasowych”4.
Prawa człowieka wynikają z godności istoty ludzkiej, są nienaruszalne i niezbywalne. Bowiem jak podaje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 30 –,,przyrodzona i niezbywalna godność
człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest

1 E. M. Minczakiewicz, Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno – społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach, Kraków 2006, s. 9.
2 Tamże.
3 Tamże.
4 M. Balcerek, jw. s. 12.
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obowiązkiem władz publicznych”5. Prawa te ,,przysługują każdej istocie ludzkiej, a więc zarówno mężczyźnie i kobiecie,
dziecku jak i dorosłemu czy starcowi, mieszkańcowi Europy, jak
i Afryki, katolikowi, jak i muzułmaninowi czy ateiście, robotnikowi, jak i miliarderowi”6.
Z kolei przechodząc do charakterystyki praw dziecka warto zaznaczyć, iż dziecku przysługują nie tylko uniwersalne prawa człowieka, ale również prawa dodatkowe zawarte w Konwencji Praw Dziecka. Zawiera ona ,,pewne modyfikacje praw
uniwersalnych, dostosowując je do potrzeb i możliwości dziecka”7. Dodatkowo Konwencja ta w art. 1 podaje definicję dziecka
– ,,dziecko oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność”8.
2. Prawa dziecka
Prawa dziecka określa się jako ,,zespół uprawnień wynikających z praw obywatelskich w danym społeczeństwie. Prawa te
ustalają status dziecka w społeczeństwie, państwie i rodzinie”9.
Są one integralną częścią praw człowieka.
Zdaniem E. Czyż prawa dziecka odnoszą się do relacji państwo – dziecko. Bowiem to państwo bierze na siebie odpowiedzialność w zakresie jego ochrony. Status dziecka różni się od
statusu dorosłej osoby. Nie pozwala on dziecku na bezpośrednie
korzystanie z tych praw. Bowiem dziecko jako osoba niepełnoletnia nie posiada ,,zdolności do czynności prawnych, w związku z czym w jego interesie w praktyce występują dorośli”10. Stąd
też państwo jest gwarantem praw, zaś realizatorami praw dziecka są ich rodzice bądź opiekunowie.

J. Krukowski (red.), Rzeczywistość dziecka, Tarnów 2012, s. 66.
J. Bińczycka (red.), Prawa dziecka: deklaracje i rzeczywistość, Warszawa
1993, s. 21 – 22.
7 Tamże, s. 22.
8 B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, O prawach dziecka, Toruń 1994, s. 11.
9 A. Kwak, A. Mościskier, Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie, Warszawa
2002, s. 44.
10 E. Czyż, Szkoła Praw Człowieka: prawa dziecka, Warszawa 1998, s. 132.
5

6
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Idąc za M. Balcerek,,przez ustanowienie praw dzieci w
państwie dziecko awansowało z przedmiotu na podmiot, z biernego statysty na pełnoprawnego obywatela, któremu prawo zapewnia odpowiednie warunki do życia, do prawidłowego wychowania i rozwoju”11. Dzięki nadaniu praw dziecku zostały
ograniczone częściowo prawa dorosłych do dziecka, zwłaszcza
rodziców. Dodatkowo rozszerzono zaś i podkreślono obowiązki
oraz powinności dorosłych wobec dzieci.
Prawa to normy, które chronią ludzi. A dzieci wymagają
szczególnej ochrony oraz dodatkowych praw. I te dodatkowe
prawa to prawa dziecka. Określają one miejsce dziecka zarówno
w rodzinie, jak i społeczeństwie. Co więcej, dają dziecku specjalne uprawnienia, które ,,mają mu zapewnić odpowiednie warunki do życia i pełnego rozwoju jego osobowości”12. Na szczególną
uwagę zasługują rodzice i opiekunowie, którzy są strażnikami
ich praw.
Obecnie w literaturze przedmiotu sformułowanie – dziecko
jako obywatel cieszy się wielką popularnością. Wyrażenie to kierują obrońcy praw dziecka, którzy twierdzą, iż ,,dzieci nie tylko
powinny być wysłuchane, a ich poglądy w kwestiach rodzinnych, szkolnych czy czasu wolnego uwzględniane; dzieciom
należy także dać możliwość zabrania głosu”13.
3. Konwencja praw dziecka
Polska jest jednym z krajów, które walczyły o pełne uznanie
praw dziecka oraz ustanowieniem ich obowiązującym prawem
międzynarodowym. Po zakończeniu II wojny światowej Polak, jaki
był L. Rajchman wyszedł z inicjatywą utworzenia ,,organizacji
działającej na rzecz dobra dzieci całego świata”14. W ten oto sposób
powstał UNICEF, czyli Fundusz Narodów Zjednoczonych na
M. Balcerek, jw. s. 25.
Europe Direct – Olecko, „Mam prawo do … – Prawa dziecka w Unii Europejskiej”,
Wyd.
SOC,
s.
1,
http://europedirectolecko.pl/templates/440/files/file/direct-prawa-dziecka-A5.pdf, (dostęp: 12
marzec 2016).
13 B. Smolińska – Theiss (red.), Rok Janusza Korczaka 2012, Warszawa 2013, s. 333.
14 M. Potapowicz, M. Krauzowicz, P. Przybylski (red.), Prawa dziecka po
przytępieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 9.
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Rzecz Dzieci. Z polskiej inicjatywy w 1978 roku Komisja Praw
Człowieka – ONZ rozpoczęła swoje pracę nad projektem Konwencji o Prawach Dziecka. Przed jej uchwaleniem ,,dzieci nie były
chronione w sensie prawnym, a dorośli traktowali je jako byty niepełnosprawne, na zasadzie – dzieci jeszcze nie mogą, jeszcze nie
rozumieją, nie wiedzą, jeszcze nie są”15. Po długich dyskusjach mających miejsce 20 listopada 1989 roku przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka. Obecnie jest jednym z najważniejszych dokumentów chroniących prawa dziecka. Innymi są: ,,Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 24 – Prawa dziecka), Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72), Ustawa o Rzeczniku Praw
Dziecka”16. Konwencję nazywa się ją również ,,Światową Konstytucją Praw Dzieci”17. Bowiem to właśnie dzięki niej dziecko traktowane jest jako osobę, która ma swoje prawa. Do głównych założeń omawianej konwencji należy:
 dziecko traktowane jest jako odrębna jednostka, która
wymaga szczególnej opieki wynikającej z jego niedojrzałości,
 szacunek dla indywidualności dziecka,
 rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania
dziecka,
 państwo wspiera rodzinę, nie wyręczając ją w jej funkcjach18.
Warto zaznaczyć, iż powyższe postanowienia odnoszą się
zarówno do dziecka przed, jak i po jego urodzeniu. Szczególne
jednak prawa zostały przyznane dzieciom niepełnosprawnym,
upośledzonym i pozbawionym rodziców19. Państwa, które przyjęły Konwencje mają obowiązek realizować jej postanowienia.
Bowiem komitet ds. Praw Dziecka kontroluje, czy państwa wywiązują się ze swoich zadań. Z chwilą przystąpienie Polski do
Unii Europejskiej przyjęliśmy szereg przepisów dotyczących
praw dziecka. Mimo to w porównaniu do ONZ, Unia Europejska nie posiada tak dobrze rozwiniętego systemu ochrony praw
Tamże.
Europe Direct – Olecko, jw. s. 1.
17 D. Klus-Stańska, M. Szczepska – Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009, s.136.
18 M. Potapowicz, M. Krauzowicz, P. Przybylski (red.),jw. s. 10.
19 Tamże.
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dziecka. Bowiem większość przepisów ma charakter rezolucji,
deklaracji, czy też rekomendacji. Stąd też nie są one prawnie
wiążące. Zachęcają jedyne państwa do określonych działań20.
Konwencja wychodzi z takiego założenia, iż dziecko jest
,,nie tylko przedmiotem troski i opieki, ale jest podmiotem praw
i wolności, że jego głos powinien być wysłuchany i brany pod
uwagę odpowiednio do stopnia dojrzałości”21. W jej myśl dziecko ma być nie tylko ,,beneficjariuszem Konwencji, ale i aktywnym uczestnikiem w realizacji swoich potrzeb i interesów, praw
i wolności”22. Dokument ten jest zatem drogowskazem ,,dla całego procesu wychowania dziecka”23.
Zdaniem J. P. Grant Konwencja ,,wysoko uplasowała dzieci
na porządku dziennym spraw krajowych i międzynarodowych.
Społeczność międzynarodowa stworzyła twardy fundament dla
nowej etyki na rzecz dzieci, etyki, która definiuje dzieci jako jednostki posiadające niezbywalne prawa o nie mniejszej wartości
niż prawa dorosłych”24. Stąd też Konwencja jest nazywana
,,kamieniem milowym w historycznym procesie starań o poprawę losu dzieci”25.
Co ważne 7 listopada 2014 roku Sejm RP uchwalił Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, który obchodzimy 20 listopada. Jak
słusznie zauważaminister edukacji narodowej J. Kluzik –
Rostkowska oraz Rzecznik Praw Dziecka – M. Michalak:
,,ustanowienie takiego dnia, uświadomi dzieciom, iż mają swoje
prawa i powinni wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym
przypominać, ze mają tych praw zawsze przestrzegać”26.

Tamże.
M. Jakowicka, K. Stech (red.), Pedagogiczne aspekty Paktów Praw Człowieka
i Konwencji Praw Człowieka. Założenia i rzeczywistość, Zielona Góra 2000, s. 167.
22 M. Jakowicka, K. Stech (red.), jw. 168.
23Tamże.
24 J. Bińczycka (red.), jw. s. 15 – 16.
25 Tamże.
26
MEN, To już dziś – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka!,
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/to-juz-dzis-ogolnopolskidzien-praw-dziecka.html (dostęp: 13 marzec 2016).
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4. Katalog praw dziecka
Katalog praw dziecka jest wzorcem potrzeb dziecka, które
winny być zaspokojone przez osoby dorosłe ,,dla dobra dziecka i
w interesie społecznym”27. Dlatego też prawa są ustawowym
potwierdzeniem potrzeb dziecka.
Katalog praw dziecka jest dość szeroki. Obejmuje on:
 prawa obywatelskie dziecka,
 prawo do korzystania ze wszystkich prawniezależnie od
płci, urodzenia, narodowości, rasy, pochodzenia, wyznania, położenia społecznego,wykształcenia czy też zawodu,
 prawo do szczególnej ochrony, której wymaga status dziecka, zarówno ze strony rodziny, jak i społeczeństwa i państwa,
 prawo do obywatelstwa i nazwiska,
 prawo do życia oraz zabezpieczenia społecznego,
 prawo do ochrony zdrowia, rozrywki i wypoczynku,
 prawo do harmonijnego rozwoju w rodzinie w warunkach bezpieczeństwa materialnego i moralnego oraz prawo do
opieki społeczeństwa i państwa w przypadku braku rodziny,
 prawo do ochrony przed okrucieństwem, demoralizacją i
zaniedbaniem,
 prawo do nauki,
 prawo do korzystania z kultury i twórczym udziale w
rozwoju kultury narodowej28.
Szczególne miejsce w powyższym katalogu praw dziecka
zajmuje zabawa, która wpisana jest w prawo do ochrony zdrowia, rozrywki i wypoczynku.
Idąc dalej w art. 31 Konwencji Praw Dziecka widnieje zapis: ,,Państwa – Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i
czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym”29.
Konwencja o Prawach Dziecka jest ,,uniwersalnym dokumentem, nie tylko chroniącym te prawa, ale pozwalającym na
M. Balcerek, jw. s. 26.
Tamże.
29 P. J. Jaros, M. Michalak, Prawa Dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów
Zjednoczonych, Warszawa 2015, s. 210.
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uświadomienie ludziom wartości ich dzieciństwa, a tym samym
człowieczeństwa”30.
5. Pojęcie zabawy
Już w XIX wieku niemiecki pedagog F. Fröebel mówiło zabawie jako konieczności i potrzebie ,,ujawniania się wnętrza
dziecka”31. Określał ją wówczas mianem ,,duchowego produktu
człowieka, będącego przejawem utajonego życia przyrody w
człowieku, przez który do głosu dochodzi radość, wolość i zadowolenie”32. W taki razie kiedy mamy do czynienia z zabawą i
kiedy się ona pojawia?
Zdaniem K. Gross mamy do czynienia ze zjawiskiem zabawy, gdy ,,wzrastający osobnik uaktywnia i rozwija swoje naturalne zdolności z własnej wewnętrznej podniety i bez żadnego
celu zewnętrznego”33. Autor zwraca uwagę na charakterystyczny aspekt zabawy jakim jest brak celu.
Według L. Wygotskiego zabawa pojawia się w takiej sytuacji rozwojowej, kiedy to do głosu dochodzą takie tendencje,
których dziecko nie jest w stanie zrealizować. Stąd też zabawa
zdaniem autora jest ,,przebiegającą w wyobraźni iluzoryczną
realizacją nie dających się realizować życzeń”34.
Należy również skupić się na samymterminie zabawy. I tak
potoczną definicję zabawy przedstawia G. Kapicka. Autorka
mówi, iż zabawa jest to ,,czynność ciesząca, bawiąca kogoś, pozwalająca przyjemnie spędzić czas, rozrywka. To działanie wykorzystywane dla własnej przyjemności, oparte na udziale wyobraźni tworzącej nową rzeczywistość”35.
Według K. Bühler przez pojęcie zabawy rozumie
,,czynność dostarczająca przyjemności funkcjonowania, przez tę
przyjemność lub dzięki niej utrzymywana, niezależnie od jej in-

S. L. Stadniczeńko (red.), Konwencja Praw dziecka, Warszawa 2015, s. 9.
B. Domara (red.), Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, Kraków 2009, s. 187.
32 Tamże.
33 W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1995, s. 26.
34 Tamże.
35 W. Pomykało, Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993, s. 933.
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nych skutków i celu”36.Autor zwraca dużą uwagę na główny
czynnikzabawy jakim jest przyjemność. Podobną definicję zabawy przedstawia W. Okoń twierdzi, iż jest to ,,działalność wykonywana dla przyjemności (…) jest główną formą aktywności
dzieci”37. Zdaniem B. Domara zabawa jest ,,czynnością wykonywaną dla rozrywki, odprężenia psychicznego i fizycznego.
Sposobem na przyjemne spędzenie czasu, które daje zadowolenie, jest tym, co bawi i cieszy”38.
Według A. Kamińskiego zabawa jest ,,jedną z form wyrażania się zainteresowań dziecka i dorosłego człowieka (…) jest
swoistym ćwiczeniem”39. Autor podkreśla, iż zabawa zaspakajana jest przez ,,wyobraźnię kompensatą braków życia jednostki”40. A co ważne towarzyszy człowiekowi ,,od kolebki do
śmierci, przybierając w biegu jego życia coraz to inne formy,
zawsze nacechowane uciechą”41.
D. B. Elkonin zabawę traktuje jako ,,formę życia i swoistą
działalność nastawioną na zdobywanie orientacji w świecie
ludzkich czynności i stosunków, a także zadań i motywów ludzkiej działalności”42. Jak twierdzi dalej „w żadnej innej działalności nie ma tak wypełnionego emocjonalnie wchodzenia w życie
dorosłych, tak aktywnego wyodrębniania społecznych funkcji i
sensie ludzkiej działalności, jak w zabawie”43.
Według H. Jankowskiej ,,cechą odróżniającą zabawę od innych rodzajów działalności ludzkiej (nauka, praca) jest przyjemny stan odczuwany przez jednostkę podejmującą czynność zabawową. Osiągnięcie stanu przyjemności stanowi cel zabawy.
Wszelkie inne korzyści, jakie może nieść zabawa jednostce
(sprawność fizyczna, rozwój procesów poznawczych, rozwój
społeczny), nie są celem jej działania, osiąga je niepostrzeże-

W. Okoń, jw.s. 25.
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1995, s. 328.
38 B. Domara (red.), jw. s. 182.
39 Tamże, s. 28.
40 Tamże.
41 Tamże.
42 D. B. Elkonin, Psychologia zabawy, Warszawa 1984, s. 17.
43 Tamże, s. 358.
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nie”44. Autorka w swej definicji podkreśla znaczenie przyjemności. To przyjemność zdaniem H. Jankowskiej jest jedynym celem
zabawy.
Na ogromną rolę zabawy w poznawaniu świata zwraca
uwagę H. Prus – Wiśniewska mówiąc, iż „dziecko w zabawie
odkrywa wiele nowych rzeczy, zjawisk, cech przedmiotów; w
rozwoju społecznym i rozwoju mowy, bo nawiązuje kontakt z
innymi dziećmi i komunikuje się z nimi, uczy się współżycia w
gromadzie; w rozwoju wyobraźni, bo zabawa pozwala fantazjować, przenosić się w odległe krainy i robić to, co nieosiągalne
i niedostępne dla małego dziecka, a co je fascynuje; w rozwoju
fizycznym, bo pozwala opanowywać i doskonalić różne umiejętności i sprawności”45.Zdaniem autora przez zabawę dziecko
poznaje świat, odkrywa nowe rzeczy, nawiązuje kontakty. To
dzięki niej poprawia swoją sprawność i lepiej się rozwija.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące cechy
zabawy:
 zawiera element napięcia i niepewności,
 przekształcenie rzeczywistości,
 ujęta w normy ściśle określone przez dzieci,
 powtarzalność,
 przyjemność,
 bezinteresowność, bezproduktywność, wolność i bezcelowość,
 dobrowolność, swoboda i spontaniczność,
 własna motywacja,
 nastawienie na bezpośrednią teraźniejszość,
 fikcyjność miejsca i czasu, ułuda, oraz niby – rzeczywistość,
 konfrontacja ze światem realnym,
 wieloznaczność,
 wewnętrzna niedoskonałość,
 wewnętrzna jednolitość46.

H. Jankowska, Rozwój czynności poznawczych u dzieci, Warszawa 1985, s. 42.
H. Prus – Wiśniewska, Zanim dziecko pójdzie do szkoły, Warszawa 1995, s. 18.
46 J. Karczewska, M. Kwaśniewska (red.), Dziecko sześcioletnie w szkole, Kielce 2009, s. 81.
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Zabawa to przede wszystkim umiejętność wykorzystania
swojej wyobraźni do kreowania miejsc i sytuacji. To ,,zdolność
odtwarzania i wzbogacania świata zewnętrznego o elementy
związane z kreacją wewnętrzną, a także aktywność dająca ujście
energii w akcie twórczym. Zabawa jest więc obrazem sił twórczych drzemiących w człowieku”47.
6. Rodzaje zabaw
Zdaniem S. Karpowicza klasyfikacja zabaw jest ,,rzeczą tak
trudną, że wątpić można, czy kiedykolwiek całkowita ich klasyfikacja dokonana zostanie”48. Z kolei J. Huizing twierdzi, że
wszystkie zabawy są tym samym – ,,zabawa w swej istocie nie
jest niczym innym niż wyższą formą, w zasadzie tą samą zabawą dziecięcą lub zwierzęcą”49.
W psychologii rozwojowej wyróżnia się sześć typów zabaw:
1. zabawy tematyczne,
2. zabawy konstrukcyjne,
3. zabawy ruchowe
4. zabawy i gry dydaktyczne50.
Zabawy tematyczne nazywane są również według Ch.
Buhlera zabawami w role bądź też zabawami iluzyjnymi. Elementem zasadniczym jest tu przyjęcie przez dziecko określonej
roli. Ogromne znaczenie ma wyobraźnia dziecka. Bowiem to on
buduje swój odrębny – fikcyjny świat. Zdaniem K. Tyborowskiej
dziecko żyje podczas swej zabawy choć przez cały czas ma poczucie realności. Według autorki jest ono w stanie wrócić do
prawdziwego świata. Charakterystyczne w zabawie tematycznej
jest nadawanie różnych znaczeń napotkanych przez dziecko
przedmiotów. Dziecko bardzo często naśladuje czynności dorosłych, zachodzące w nich relacje. Oprócz dorosłych naśladuje
również sytuacje z bajek, filmów, książek.
Zabawy konstrukcyjne, czyli takie, w których występuje
lepienie, budowanie i układanie przedmiotów z różnych mateB. Domara (red.),jw. s. 183.
W. Okoń, Zabawa…, s. 147.
49 Tamże.
50 J. Truskolaska, Osoba i zabawa, Lublin, 2007, s. 57.
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riałów, jak np.: klocki, patyczki, kamienie, piasek. U młodszych
dzieci do 3. roku życia ten rodzaj zabawy nazywany jest zabawą
manipulacyjną. Jej celem jest sama czynność, a więc czysta manipulacja przedmiotami. W zabawie konstruktywnej ważny jest
wytwór, produkt. Bowiem oprócz przyjemności powstałej w
wyniku działania, powstaje przyjemność z wykonania czegoś.
Zabawy ruchowe to te, w których zasadniczym elementem
jest ruch. Zabawy te związane są z działaniem dużych grup mięśni, nie tylko mięśni rąk i palców jakie miało miejsce w przypadku zabaw manipulacyjnych. Do zabaw ruchowych zalicza się:
bieganie, ślizganie się, huśtanie, przewracanie, skoki.
Zabawy i gry dydaktyczne służą procesowi nauczania oraz
uczenia się dziecka. Bardzo często organizowane są przez wychowawców. Warto zaznaczyć, iż do tej grupy nie zalicza się
wszystkich gier i zabaw organizowanych przez nauczycieli i rodziców w celach dydaktycznych takich jak np.: zagadki, loteryjki, segregowanie obrazków. Bowiem ich charakterystyczną cechą jest to, iż dziecko musi podporządkować się narzuconym z
góry regułom, przepisom.
Zabawy możemy również podzielić ze względu na liczbę
uczestników. I tak wyróżnia się:
 zabawy indywidualne,
 zabawy grupowe,
 zabawy zbiorowe51.
Zabawy indywidualne, to te, w których udział bierze jeden
uczestnik. Przykładem może być: pasjans, gra planszowa – samotnik, słuchanie muzyki, oglądanie telewizji, pływanie, zbieranie znaczków. Czynności te wykonywane są bez towarzystwa.
Zabawy grupowe zakładają istnienie niewielkiej zbiorowości, jaką jest grupa. Grupa ta jest spójna i z reguły ma: podobny
cel, swojego przewodnika, oznaczenie uczestników w formie
ubioru bądź hasła. W tej zabawie uczestnicy znają się bądź poznają dzięki zachodzącym między nimi relacjom. Wszystkie wyżej wymienione elementy mogą być stałe bądź przyjęte wyłącznie na czas zabawy.

51

Tamże, s. 61 – 63.
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Zabawy zbiorowe czyli takie, w których uczestnikami jest
duża zbiorowość. Są to ludzie, którzy przebywają w tym samym
miejscu lecz się w ogóle nie znają. Zwróceni są jedynie na coś co
występuje poza nimi. Nie występują tu żadne wzajemne relacje.
Przykładem są zatem widzowie na meczu piłki nożnej, publiczność na arenie w cyrku. Dlatego też często nazywa się ten rodzaj
zabawy, zabawą bierną. Bowiem jej uczestnicy nastawieni są na
odbiór zabawy, nie są z kolei ich twórcami.
7. Funkcje zabaw
Idąc za J. Karczewska i M. Kwaśniewska w pedagogice wyróżnia się siedem podstawowych funkcji zabaw. Są nimi:
1. kształcąca, dydaktyczna, stymulująca i edukacyjna,
2. wychowawcza,
3. terapeutyczna, korekcyjna, naprawcza, kompensacyjna,
wyrównawcza, kataraktyczna i uzupełniająca,
4. projekcyjna,
5. diagnostyczna,
6. przygotowawcza (przygotowująca do życia),
7. relaksacyjna52.
Zgodnie z pierwszą funkcją, zabawa ma służyćrozwojowi
procesów poznawczych, kształcić zmysły oraz doskonalić
sprawności. Co więcej zabawa rozwija takie uczucia intelektualne jak: ciekawość, przyjemność, zainteresowanie, zadowolenie.
Przyczynia się ona również do wzbogacenia u dzieci wiedzy o
otaczających ich świecie. Dziecko dzięki zabawie poznaje samego siebie oraz rozwija swoje zainteresowania.
Kolejną funkcją zabawy to funkcja wychowawcza. Polega
ona na stwarzaniu dziecku warunków do prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych. Zabawa uczy przestrzegania w
grupie norm, zasad, umów i reguł postępowania. Przygotowuje
ichnie tylko do pełnienia określonych ról społecznych dziś, ale i
jutro.Dodatkowo rozwija dzieci ona takie cechy osobowości jak:
zaradność, wytrwałość, odpowiedzialność czy też odporność na
niepowodzenia. Dzięki zabawie rozwija ono poczucie własnej
wartości oraz ustala swą pozycję w grupie.
52
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J. Karczewska, M. Kwaśniewska (red.), jw. s. 82 – 83.

Trzecia grupa funkcji zabawy to funkcja: terapeutyczna,
korekcyjna, naprawcza, kompensacyjna, wyrównawcza, kataraktyczna i uzupełniająca. Zabawa usprawnia zaburzone funkcje
oraz przyczynia się do harmonijnego rozwoju. Dzięki niej dziecko uwalnia się napięć i zahamowani, a także rozładowuje negatywne emocje. Zabawa usuwa braki w opanowaniu przez nie
czynności. To ona zastępuje to, co nie mogło wydarzyć się realnie. Bowiem kompensuje braki normalnego życia, jego ujemne
strony, niedomagania. Dziecko poprzez zabawę przezwycięża
swoje słabości. Zabawa pełni również funkcję projekcyjną. Dzięki niej możemy obserwować dziecko, patrzeć jak reaguje na różne sytuacje, poznać jego sposoby. Zabawa sprzyja poznaniu u
dziecka poziomu rozwoju emocjonalnego. Dodatkowo ułatwia
dostrzec jego wewnętrzne problemy oraz próbuje je niwelować.
Piąta funkcja zabawy to funkcja diagnostyczna. I tutaj zabawa pozwala poznać możliwości i cechy rozwojowe dziecka.
Starza ona warunki dla jego indywidualnego rozwoju. Dodatkowo zwiększa skuteczność oddziaływań pedagogicznych.
Zabawa pełni również funkcję przygotowawczą. A więc
sprzyja wielostronnemu rozwojowi człowieka. Dodatkowo
przygotowuje nas do życia, uczenia się, pracy oraz działalności
społecznej. Dzięki zabawie gromadzi i poszerzamy swoje doświadczenia. Ostatnią funkcją zabawy jest relaksacja. Zabawa
daje nam poczucie przyjemności, wypełnia codzienną rzeczywistość. Dzięki swej różnorodności reguluje zmęczenie i daje odpoczynek53. Zabawa jest wartością samą w sobie. Dzięki niej
dziecko może prawidłowo rozwijać się i funkcjonować. Zdaniem
J. Silbergznalezienie choć chwili czasu na zabawę z dzieckiem
staje się darem nie tylko dla niego lecz także dla opiekuna – rodzica, nauczyciela, który przez swoje czynne uczestnictwo może
lepiej poznać swoich wychowanków54.
Wnioski
Prawa dziecka zostały spisane w Konwencji Praw Dziecka.
Dokument ten modyfikuje prawa uniwersale i daje dodatkowe
53
54

Tamże.
J. Silberg, Gry i zabawy z dziećmi, Poznań 2000, s. 6.

243

uprawnienia wynikające z potrzeb dziecka. Jednym z jego praw
jest prawo do zabawy, które wśród społeczeństwa jest błędnie
ostrzegane. Bowiem jak słusznie zauważa D. Fontana – błędem
jest postrzeganie zabawy u dzieci jako ,,trywialnego marnowania czasu”55. Bowiem zabawa pełni szereg funkcji m.in. kształci,
stymuluje, wychowuje, wyrównuje braki, przygotowuje do życia. Błędem jest także niedostrzeganie faktu, iż ,,celem zabawy z
punktu widzenia dziecka jest po prostu zabawa”56.
Zdaniem T. Lawińskiej zabawa jest potrzebą zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jest ona przypisana człowiekowi, bowiem
uzupełnia jego istnienie i działalność. Co więcej, jest formą świętowania, a wiec przeciwieństwem codzienności57.
Streszczenie:
Obecnie w literaturze przedmiotu sformułowanie – dziecko
jako obywatel cieszy się wielką popularnością. Poprzez nadanie
dziecku specjalnych praw, awansowało one ,,z przedmiotu na
podmiot, z biernego statysty na pełnoprawnego obywatele, któremu prawo zapewnia odpowiednie warunki do życia, do prawidłowego wychowania i rozwoju” . Jednym z praw dziecka jest
prawo do zabawy. Zostało ono na stałe wpisane do Konwencji
Praw Dziecka. Zatem, czym jest zabawa? Jaką pełni funkcje? Jakie inne prawa posiada dziecko? Niniejszy artykuł porusza kwestie zabawy. Przedstawia pojęcie praw człowieka i dziecka. Charakteryzuje prawa dziecka zawarte w Konwencji Praw Dziecka.
Definiuje pojęcie zabawy. Opisuje jej rodzaje i funkcje.
Summary:
Playtime the right of ever child
Children, as citizens and members of society, are greatly
popular. By giving children special rights, they were promoted
“from objects to subjects, from passive dummies to full-fledged
citizens whose rights guarantee proper living conditions for their
proper upbringing and development”. One of these rights is the
D. Fontana, Psychologia dla nauczycieli, tłum. M. Żywiecki, Poznań 1998, s. 54.
Tamże.
57 J. Truskolaska, jw. s. 66.
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right to play, which managed to become permanently enlisted in
the Convention on the Rights of the Child. Therefore, what is
play and what functions does it fulfil? What other rights do
children have? The following article addresses the issue of having fun. It characterizes child rights in the Convention on the
Rights of the Child. It defines the concept of fun, and describes
it’s types and functions.
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Helena Wawrzyniak

NIEPRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA

Wstęp
Współczesny świat bardzo mocno naznaczony jest piętnem
łamania przyrodzonych praw człowieka. Istnieje wiele miejsc,
wiele państw, gdzie poszanowanie godności czy życia ludzkiego
to tylko czcze hasła, które nie mają pokrycia w rzeczywistości.
Co więcej, w niektórych państwach uważa się, że wszelki
przejaw walki o ochronę praw jednostki jest formą zdrady
wobec przyjętego w danym kraju ustroju! Po dziś dzień istnieją
przecież reżimy, które nam kojarzą się głównie z minioną epoką
prześladowań i represji. Oczywiście, istnieje wiele uregulowań
w dziedzinie międzynarodowej ochrony praw jednostki, jednak
jeżeli polityka wewnętrzna kraju nie współgra z przyjętymi w
cywilizowanym świecie standardami, nic z tych umów czy
konwencji nie wynika. Z przypadkami łamania praw człowieka
mamy do czynienia nie tylko w krajach biednych, słabo
rozwiniętych. Również kraje bogate, mające silną pozycję na
rynku międzynarodowym nie ustrzegły się przed tym
problemem. Świadczyć to może o lukach w obowiązujących w
tych państwach normach prawnych, pamiętać bowiem należy,
że za ochronę swoich obywateli w pełni odpowiada państwo1.
1. Rozwinięcie
Podstawę społeczeństwa stanowią wolni ludzie, a państwo
jest tylko instytucją gwarantującą zachowanie możliwe maksymalnej wolności dla każdego z nich. Tak więc ludzie w celu zachowania swojej wolności umawiają się między sobą co do sposobu ochrony swoich praw i zawierają umowę: władza ma chahttp://www.policjantka.info/index.php/my-kobiety/nauka-ikultura/180-przejawy-lamanie-praw-czlowieka-dzialania-organizacjipozarzadowych 16.03.2016
1
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rakter czasowy i podlega ocenie wyborców, niezaakceptowana
przez nich, musi ustąpić miejsca innej. Aby zapewnić możliwe
szeroką ochronę praw człowieka, scentralizowany model władzy został zastąpiony koncepcją trójpodziału władzy – na władzę ustawodawczą i sądowniczą. Taki model funkcjonowania
państwa miał doprowadzić do zagwarantowania możliwie najszerszych gwarancji dla przyrodzonych człowiekowi praw,
zwanych wolnościami. Miał także zapewnić możliwość negocjacji uprawnień człowieka, zwanych prawami.
Z koncepcją praw naturalnych związane jest przekonanie o
uprawnieniu każdego człowieka do oporu (ius resistendi) przeciwko władzy, która narusza prawa natury. Stanowisko takie
akceptowali już Sokrates i św. Tomasz z Akwinu. To dzięki nim,
a przede wszystkim za przyczyną Locke’a, koncepcja ta przeobraziła się w model obywatelskiego (cywilnego) nieposłuszeństwa2. Powstało wiele organizacji, powołanych do tego, by walczyć o prawa człowieka i zapobiegać ich nagminnemu łamaniu.
Chciałabym teraz pokrótce scharakteryzować działalność tych
najbardziej znanych w świecie:
2. Amnesty International
Amnesty International jest ruchem międzynarodowym,
skupiającym ludzi chcących walczyć o prawa człowieka na
całym świecie. Pochodzących z różnych kultur i mających różne
poglądy członków tej organizacji łączy jedno – chęć działania na
rzecz stworzenia świata respektującego prawa każdego
człowieka.
3. Human Rights Watch
Human Rights Watch to organizacja pozarządowa,
zajmująca się ochroną praw człowieka, powstała w 1988 roku.
Siedziba HRW znajduje się w Nowym Jorku. Organizacja
podzielona została na 5 części – wydziałów, zajmujących się
określonym regionem świata: wydział Afryki, obu Ameryk, Azji,
Bliskiego Wschodu oraz obszaru OBWE (Organizacji i
Bezpieczeństwa Współpracy w Europie).
2
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4.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca - Polski Czerwony Krzyż
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca
jest
organizacją
humanitarną,
skupiającą
wolontariuszy z całego świata. Właściwie cały ruch składa się z
organizacji, które działają w określonych rejonach świata, a łączy
je wspólne założenie, by chronić ludzkie życie i zdrowie,
szanować istotę ludzką i zapobiegać ludzkiemu cierpieniu. Misją
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest przede
wszystkim:
1) ochrona ludzkiego życia i zdrowia
2) poszanowanie istoty ludzkiej, zwłaszcza w miejscach,
gdzie toczą się wojny
3) rozwój pomocy społecznej oraz praca związana z
zapobieganiem chorobom
4) solidarność ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i
pomocy
5. Statut Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca z dnia 2 kwietnia 1996 roku.
• Prawo
człowieka
zespół
fundamentalnych,
powszechnych praw przysługujących człowiekowi. Prawa
człowieka są powszechne, nienaruszalne i niezbywalne. Oznacza
to, że przysługują każdej istocie ludzkiej z racji jej
człowieczeństwa, są niezależne od płci, rasy, wyznania,
pochodzenia społecznego czy narodowego
• Żadna władza nie może ich nadać ani odebrać
• Żaden człowiek nie może się ich dobrowolnie wyrzec
„Przez pojęcie praw człowieka rozumie się najczęściej
prawa przysługujące każdemu człowiekowi, bez względu na
jego przynależność państwową czy pozycję społeczną”3:
„pojęcie prawa człowieka trzeba identyfikować nie tylko z
całym systemem uprawnień z natury przysługujących każdemu
człowiekowi, ale również z systemem sformalizowanych
gwarancji mechanizmów zapewniających mu ochronę przed
nieuzasadnioną ingerencją zarówno władz publicznych i
3

B. Banaszek., Prawo konstytucyjne, wyd. 6, s.356
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instytucji ją reprezentujących, jak i innych jednostek oraz
podmiotów prawa”4.
„(…)” w odniesieniu do sfery wolności i praw człowieka,
zastrzeżenie wyłącznej ustawowej rangi unormowania ich
ograniczeń należy pojmować dosłownie, z wykluczeniem
możliwości (…) przekazania kompetencji normo dawczej
innemu organowi”5. „Trybunał konstytucyjny uważa, że w tej
specyficznej materii, którą stanowi unormowanie praw i
wolności obywatela i człowieka, przewidziane, konieczne lub
choćby tylko dozwolone przez konstytucję, unormowanie
ustawowe cechować musi zupełność”6.
W 1948 r. została uchwalona Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka (PDPC), która jest Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego
NZ. Ponieważ nie jest umową międzynarodową, nie stanowi
źródła zobowiązań międzynarodowych. W nauce prawa zdania
na temat mocy wiążącej postanowień PDPC są podzielone.
Część państw oraz przedstawiciele nauki prawa narodów stoją
na stanowisku, że normy zawarte w Deklaracji nie są wiążące,
ponieważ przemawiają za tym m.in. dokumenty z prac
przygotowawczych nad tym dokumentem. Deklaracja
początkowo zawiera ogólne formuły, wspólne standardy do
osiągnięcia. Dopiero po pewnym czasie dochodzi do zawarcia
umowy międzynarodowej, która ma moc wiążącą. Zwolennicy
znaczenia PDPC twierdzili, że Deklaracja wyraża wolę
społeczności międzynarodowej i zostanie uznana za zwyczaj
międzynarodowy, który będzie obowiązywał państwa7.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
oraz Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Socjalnych i
Kulturalnych zawierają przepisy stanowiące ogólne zasady
ochrony praw człowieka, a mianowicie przyznające wszystkim
narodom prawo do samostanowienia, polegające na swobodzie
wyboru statusu politycznego i określenia rozwoju gospodarcze4 M. Jabłoński., Jarosz- Żukowska, Prawa człowieka i systemy ich ochrony, zarys wykładu, 2010 r., s. 39
5 Orzeczenie TK z dnia 19 maja 1998 roku (U 5/97)
6 Orzeczenie TK z dnia 11 maja 1999 roku (P 9/98)
7 B. Gronowska., et al., Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2005, s. 36.
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go, w tym -rozporządzania swymi bogactwami naturalnymi.
Zdaniem R. Kuźniar, zależność między zasadą samostanowienia
a prawami fundamentalnymi jest dwukierunkowa: brak samostanowienia (rozumianego jako swoboda wyboru statusu politycznego i określenia rozwoju gospodarczego) oznacza to w
praktyce nieprzestrzeganie praw człowieka i jego swobód, natomiast droga do samostanowienia prowadzi przez walkę o
prawa i swobody indywidualne8. Oceniając system ochrony
praw człowieka w ramach OBWE należy podkreślić, że oparcie
tego systemu na fundamentach politycznych przyczyniło się do
przeobrażeń w krajach Europy Wschodniej. Państwa tworzące
obszar OBWE są ze sobą powiązane w zakresie bezpieczeństwa,
rozwoju i dobrobytu gospodarczego, wzorców społecznych i
nauki, co jest szczególnie istotne dla państw byłego bloku komunistycznego. Jak podkreśla R. Brett, lepiej poddać się którejś z
niewygodnych procedur w zakresie „ludzkiego wymiaru”, niż
ryzykować kosztowne sankcje i ostracyzm polityczny9.
Instrumentem ochrony praw człowieka w systemie Rady
Europy jest Europejska Karta Socjalna (EKS) z 1961 r. Która z
przyjętych w 1988 r. protokołem dodatkowym ustanawia listę
praw socjalnych obywateli, m.in. prawo do pracy, prawo do
sprawiedliwych warunków pracy, prawo do bezpieczeństwa i
higieny pracy, prawo do właściwego wynagrodzenia, prawa
związkowe, prawo do organizowania się pracowników i pracodawców, prawo do negocjacji zbiorowych i strajku, prawo dzieci
i młodzieży do ochrony szczególnej w kontekście pracy, prawo
do wykształcenia zawodowego, prawo do ochrony zdrowia, do
ochrony rodziny itp.
Ochrona praw ustanowionych przez Kartę dotyczy jednak
obywateli państw-stron Karty oraz cudzoziemców będących
obywatelami krajów, które ją ratyfikowały. Państwa są zobowiązane do tworzenia odpowiednich warunków zapewniających
urzeczywistnienie praw zawartych w Karcie10.
Kuźniar., op. cit., s. 103.
R. Brett., Human Rights and the OSCE, „Human Rights Quarterly”, nr
18/1996
10 Kuźniar., op. cit., 187.
8
9
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Przyczyny łamania prawa człowieka11:
• niezgodności prawa międzynarodowego z normami
ustawodawstwa wewnętrznego np. w państwie islamskich
prawo
dopuszcza
dyskryminację
kobiet
przez
podporządkowanie ich mężczyznom
• prawa człowieka w wielu krajach pozaeuropejskich są
postrzegane jako próba narzucenia im obcej kultury
• stawianie interesów ekonomiczno-politycznych przed
ideami zawartymi w deklaracji praw człowieka – utrzymywanie
stosunków z Chinami gdzie powszechne jest łamanie praw
człowieka gdyż jest to olbrzymi rynek zbytu
• nietolerancja wobec mniejszości narodowych np. Żydów
w Niemczech w okresie dwudziestolecia międzywojennego czy
Romów obecnie
• nietolerancja wobec mniejszości religijnych, seksualnych
np. wobec homoseksualistów
Instytucje ochrony praw człowieka w Polsce :
• Sądy powszechne – rozpatrują sprawy z zakresu prawa
karnego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy. Każdy obywatel
ma prawo wnieść wniosek o rozpoczęcie postępowania sądowego
w razie naruszenia jego praw. Orzecznictwo sądów opiera się na
konstytucji. Sądy muszą zapewnić przestrzeganie podstawowych
praw obywateli zagwarantowanych w konstytucji.
• Naczelny Sąd Administracyjny– rozpatruje skargi na decyzje administracyjne; zapewnia ochronę przed samowolą organów państwowych czy samorządowych
• Trybunał Konstytucyjny– sprawdza zgodność ustaw i
umów międzynarodowych z konstytucją. Każdy obywatel ma
prawo do złożenia skargi konstytucyjnej. Wymogi formalne
skargi: musi zostać sporządzona przez prawnika, zawierać dane
osoby skarżącej oraz niezbędne informacje i dokumenty dotyczące sprawy. Skarżący musi uiścić również opłatę skarbową
• Rzecznik Praw Obywatelskich – bada działalność organów administracji oraz instytucji pod kątem zgodności z pra11http://www.gimmaczekjaworze.pl/upload/Prawa%20cz%C5%82owiek

a%20w%20Polsce%20i%20na%20%C5%9Bwiecie.pdf 16.03.2016
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wami i wolnościami obywatelskimi. Każdy obywatel ma prawo
skierować skargę do Rzecznika 12
• Komitet Helsiński w Polsce i Helsińska Fundacja Praw
Człowieka – zadaniem Komitetu jest występowanie w obronie
praw człowieka w Polsce i w innych krajach. Komitet działa w Polsce od 1989 r. Przy Komitecie działa Helsińska Fundacja Praw
Człowieka, która podejmuje działalność edukacyjną i wydawniczą.
• swojski Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników
działa w Polsce od 1992 r. Walczy w obronie polskiej praworządności, niezawisłości sądów i praw jednostki.
• Polskie Stowarzyszenie Amnesty International – działa od
1990 r.; obecnie ma swoje oddziały m.in. w Warszawie, Gdańsku, Toruniu, Krakowie i Lublinie. Występuje w obronie więźniów politycznych, przeciw karze śmierci i torturom.
Prawne przyczyny łamania praw:
Liczne państwa świata nie zostały związane konwencjami,
gdyż uznały je za niezbyt doskonałe, oraz za bardzo restrykcyjne
albo ograniczające skuteczność prowadzonej przez nie polityki.
Działania sprzeczne z konwencjami mają usprawiedliwienie
właśnie w braku ratyfikacji tych konwencji. Przykładem może
być prawo do życia, które jest zagwarantowane poprzez
zakazanie kary śmierci. Jednak wiele państw jest zdania, iż w
warunkach bardzo wysokich wskaźników przestępczości,
groźba najwyższego wyroku stanowi pewnego rodzaju
prewencję. W państwach gdzie wykonuje się karę śmierci, w
1996 roku zasądzono aż 7017 właśnie takich wyroków, a 4200 z
niech zostało wykonane. Najczęściej egzekucje dokonywane
były w Iranie, Chinach, w Rosji i na Ukrainie. Podobne zjawiska,
jednak w dużo szerszej skali mają miejsce w odniesieniu do
szczegółowych praw13.

12http://www.gimmaczekjaworze.pl/upload/Prawa%20cz%C5%82owiek
a%20w%20Polsce%20i%20na%20%C5%9Bwiecie.pdf 16.03.2016
13https://www.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/wos/16950nie
przestrzeganie_praw_cz%C5%82owieka.html 16.03.2016
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6. Łamanie praw człowieka na świecie oto przykładowe
państwa :
Korea Północna Jednym z miejsc na świecie, gdzie prawa
człowieka są łamane każdego dnia jest Korea Północna. Według
raportu ONZ, mieszkańcy nie mogą opuszczać granic kraju oraz
swobodnie podróżować. Dokonywane są publiczne egzekucje, a
za sprzeciwienie się polityce rządu grożą srogie kary. Łamane jest
prawo do m.in. wolności słowa, a przede wszystkim życia.
Więźniowie są torturowani, głodzeni – część z nich została
wygnana lub „zaginęła”. Prześladowane są także rodziny
„przestępców”, czyli tych, którzy odważyli przeciwstawić się
władzy. Na terenie Korei Północnej działają także podobno obozy
pracy, gdzie umieszczani są więźniowie, na których
przeprowadza się eksperymenty medyczne. Chiny Także w
Chinach łamanie praw człowieka jest najważniejszym
problemem. Wiele pisało się o tzw. polityce jednego dziecka, w
ramach której chińskie pary mogły mieć tylko jednego potomka.
Obecnie polityka ta (podobno) została nieco uproszczona, a
mieszkańcy Chin mogą mieć dwójkę dzieci. Łamane jest także
prawo do wolności słowa, religii czy polityki. Aresztowany może
zostać każdy, jeśli został złożony na niego donos. Mieszkańcy nie
mają prawa do obrony oraz sprawiedliwego sądu, a ich zeznania
są wymuszane w trakcie tortur.
USA
Na terenie Stanów Zjednoczonych łamane są m.in. prawa
więźniów. Więzione kobiety są poniżane i gwałcone. Ostatnio
wiele pisało się i mówiło także o więzieniach CIA,w których
stosowano tortury. Na terenie Kuby działa administrowane
przez USA więzienie Guantanamo, w których dochodzi do
wielokrotnego łamania praw człowieka. Mimo iż miało ono
zostać zamknięte, to w dalszym ciągu przebywają tam
więźniowie bez wyroku sądowego. W niektórych stanach USA
wykonywane są również kary śmierci.
Kuba
Ograniczony dostęp do Internetu, kontrola prasy, telewizji
i audycji radiowych – to nieliczne z przykładów łamania praw
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człowieka na terytorium Kuby. Mieszkańcy mogą zostać
aresztowani za polityczne poglądy, mają także problem z
opuszczeniem kraju.
Kraje „Trzeciego Świata”
Najbiedniejsze i najsłabiej rozwinięte kraje świata borykają
się przede wszystkim z nędzą i głodem. Już kilkuletnie dzieci są
zmuszane do niewolniczej pracy, za którą otrzymują wydzielone
porcje żywienia. Nie mają one prawa do zapłaty za pracę, a
także prawa do edukacji. Wojny domowe, ludobójstwa, rozboje,
łamanie praw mniejszości etnicznych i religijnych – to kolejne
przykłady nieprzestrzegania prawa w tych krajach.
To tylko nieliczne z wielu przykładów łamania praw
człowieka na świecie. Wszyscy wiemy, jak wygląda obecna
sytuacja mieszkańców Ukrainy i Krymu - zaginięcia,
zastraszanie, ograniczenie podstawowych praw mieszkańców.
Na terenie m.in. Pakistanu dochodzi do egzekucji
wykonywanych na dziewczynkach i kobietach przez talibów. Na
całym świecie są dyskryminowane osoby ze względu na kolor
skóry, orientację seksualną, płeć czy wyznawaną religię. Jak
widać, łamanie praw człowieka jest jednym z ważniejszych
problemów XXI wieku. Istnieją organizacje pozarządowe,
których zadaniem jest działanie na rzecz ochrony praw
człowieka, a jedną z nich jest Amnesty International14.
Nie tylko w państwach biednych, słabo rozwiniętych
dochodzi do przypadków łamania praw człowieka, również
kraje bogate, o mocnej pozycji w świecie, nie ustrzegają się tego
incydentu. Należy jednak pamiętać, że lekceważenie problemu
nie pomoże w jego rozwiązaniu. Za ochronę praw swoich
obywateli odpowiada państwo. I jeśli nie jest to dla niego
priorytetem, to nietrudno w nim o przypadki ich
nieprzestrzegania. Za łamanie praw człowieka i jego
respektowanie odpowiedzialni jesteśmy my sami. Musimy
pamiętać o tych biednych i poszkodowanych, o ludziach, którzy
zostali
pokrzywdzeni
przez
różnych
oprawców.
Odpowiedzialność przypada na państwo, które bierze ją za
14

Raporty Amnesty International, 2000, 2001 rok
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całość życia społecznego. Prawa człowieka są wartością
najwyższą. Chociaż coraz częściej spotykamy się z ich łamaniem,
co stało się problemem globalnym. Podobnie nie można
usprawiedliwiać metod walki z terroryzmem. Jeżeli w walce z
nim sięgniemy po metody terrorystów, wówczas upodobnimy
się do nich i ich cel zostanie spełniony. W potyczce z tym
problemem największą rolę ma do spełnienia państwo, poprzez
swoją politykę wewnętrzną15.
Określone przez człowieka, dla człowieka, zawarte w
aktach prawnych, poprawiane, aktualizowane, przestrzegane i
łamane – prawa człowieka ciągle nie są właściwe. Jesteśmy
przecież doskonałością natury, obdarzeni rozumem, inteligencją,
a jednak wartości jakie uznajemy tak nas ograniczają. Prawa
wstawiają nas w ramy kierunkujące nasze życie, niezbadane
właściwości psychiki czy wyobraźni; stanowią przeszkodę,
granicę, którą jesteśmy zmuszeni sobie stawiać. Każdemu
człowiekowi przyznane są niezbywalne i nienaruszalne prawa,
które wynikają z jego godności i są niezależne od władzy i nie
mogą one być przez nią regulowane. Państwo ma być instytucją,
zadaniem której jest ochrona tych praw. Szacunek dla praw
człowieka i poszanowanie godności ludzkiej uznaje się za
podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Inna koncepcja
mówi, że prawa człowieka są relatywne, nazywa się ją prawami
obywatela. Najważniejszym dokumentem, dotyczącym praw
człowieka jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, którą
przyjęło Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10
grudnia 1948 roku. Razem z nią przyjęto rezolucje, odnoszące się
do prawa petycji, spraw mniejszości, popularyzowaniu
informacji o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jak
również do przygotowań projektów przepisów wykonawczych.
Międzynarodową organizacją, zajmującą się przypadkami
łamania praw człowieka jest Amnesty International.16 Dociera
ona do ludzi poprzez organizowanie kampanii nagłaśniających
problem łamania praw człowieka, wykonywanie badań,
R. Kuźniar., O prawach człowieka, Warszawa 1992.
Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, red. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1996
15
16
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dokumentacji i raportów o konkretnych przypadkach. Działacze
piszą listy do rządów krajów łamiących te prawa, działają też
poprzez
publiczne
rozgłaszanie
informacji
o
takich
naruszeniach, zajmują się też udzielaniem realnej pomocy
finansowej i prawnej poszkodowanym osobom. Ale zadania
Amnesty International nie ograniczają się do tego. Działający w
organizacji
próbują
różnymi
sposobami
powstrzymać
naruszanie i łamanie praw człowieka i robią to dobrowolnie. Są
wolontariuszami. Fundamentalną zasadą działania Amnesty
International jest solidarność międzynarodowa. Przyczyny
nieprzestrzegania praw człowieka mogą być bardzo różne.
Wynika to przede wszystkim z odmienności i różnic dzielących
poszczególne kraje. Do głównych powodów, dla których łamane
są te prawa, należą poglądy polityczne, rasa, kultura, z jaką
człowiek się utożsamia, religia17.
Duchowy
przywódca
Tybetańczyków,
Dalajlama
przeciwstawił się chińskim władzom i walczy o wolność i prawa
Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Niestety niesie to za
sobą negatywną odpowiedz Chin, które uważają region za swoją
własność. Protestom, które wybuchły w marcu 2008 roku i
trwały w ciągu roku na mniejszą skalę, towarzyszyły
zatrzymania i aresztowania. W październiku stracono Losang
Gyaltse i Loyar, uznanych winnymi pożarów w trakcie
demonstracji. 8 sierpnia miejski sąd w Lhasie skazał ich na
śmierć. 28 grudnia w następstwie tajnego procesu niezależny
tybetański filmowiec, Dhondup Wangcheng został skazany na
sześć lat więzienia pod zarzutem dążenia do „obalenia władzy
państwowej”. Międzynarodowe organizacje praw człowieka
doniosły o wzroście liczby tybetańskich więźniów politycznych,
szczególnie przed obchodami ważnych dla Tybetańczyków
rocznic, takich jak 50 rocznica upadku powstania narodowego,
które doprowadziło do opuszczenia kraju przez Dalajlamę.
Władze zablokowały przepływ informacji do i z regionu oraz
uniemożliwiły niezależnym organizacjom monitorowanie
sytuacji praw człowieka. Wciąż obowiązywały ścisłe
Prawa człowieka w społeczeństwie demokratycznym, red. A. Rzepliński, Warszawa 1993
17
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ograniczenia prawa do wolności słowa, wyznania, zgromadzeń i
zrzeszania się. Innym przykładem jest kara śmierci stosowana
między innymi w USA. W Stanach Zjednoczonych nadal
wykonuje się egzekucje osób skazanych za przestępstwa
popełnione przez nie, przed ukończeniem osiemnastego roku
życia oraz odmawia się prawa pomocy konsularnej obywatelom
innych państw oskarżonych o przestępstwa, za jakie grozi kara
śmierci, dopuszczając się tym samym skandalicznego
pogwałcenia międzynarodowych norm praw człowieka. W 1999
roku przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych egzekucje 98
osób. Ilekroć akceptujemy tortury jako środek w walce z
terroryzmem, tylekroć prowadzi to do umocnienia systemów
przemocy na całym świecie. Coraz częściej w krajach gdzie są
prowadzone 4 działania zbrojne, używa się dzieci jako żołnierzy,
robotników, tragarzy i szpiegów - zarówno w nowo zaistniałych
jak i trwających już wcześniej konfliktach. To smutny obraz
społeczeństwa, które nie potrafi zapanować nad okrucieństwami
tego świata. Według najnowszego raportu Amnesty
International, Turcja jest krajem, w którym powszechnie stosuje
się tortury, a w więzieniach przebywa wielu więźniów sumienia.
Udokumentowano
dziesiątki
zabójstw
i
egzekucji
pozasądowych
dokonywanych
przez
funkcjonariuszy
bezpieczeństwa. Napływają też ciągłe doniesienia o okrutnym
traktowaniu przez policję, gwałtach dokonywanych na
zatrzymanych kobietach, w tym działaczkach na rzecz praw
obywatelskich. Prawa mniejszości kurdyjskiej wciąż nie są
przestrzegane. Tysiące osób trafiły do więzienia tylko za
domaganie się kurdyjskich lekcji w szkołach lub słuchanie
kurdyjskiej muzyki18.
Zakończenie
Umożliwienie wszystkim ludziom korzystania na równi z
praw musi być priorytetem dla wszystkich. Dlatego powinniśmy
nadal łączyć siły, aby osiągnąć pełne poszanowanie równości praw i
godności wszystkich istot ludzkich, aby nikt w Europie nie był po-

18
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M. Balcerzak., Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Warszawa, 2007

zostawiony bez ochrony swoich praw19. Prawa człowieka dotyczą
wszystkich, niezależnie od wieku. Prawa człowieka są powszechne,
przynależne wszystkim ludziom, we wszystkich sytuacjach i niezależnie od ich pozycji społecznej. Są one przyrodzone, co oznacza, że
każda jednostka z chwilą przyjścia na świat obdarzona jest pewnym
ich pakietem. Nie można jej pozbawić administracyjnie tych praw
ani ona dobrowolnie nie może się ich zrzekać. Prawa człowieka mają
charakter dynamiczny, zmieniają się i wzbogacają wraz z rozwojem
społecznym, pojawianiem się nowych problemów cywilizacyjnych,
dojrzewaniem do kompromisów. Zmienia się ich także zasięg przestrzenny20.
Streszczenie
Prawa człowieka łamane są na każdym kroju w krajach trzecich i nie tylko. W Polsce również ludzie cierpią z niesprawiedliwości. Bo gdy cierpi drugi człowiek nie można przejść obojętnie,
nikt nie może cierpieć z powodu drugiego człowieka. Kiedy żyjemy w przeświadczeniu, że łamanie praw nas nie dotyczy ale niestety tak nie jest często najbliższa osoba może cierpieć z tego powodu np. wyśmiewania i obrażania a nawet można powiedzieć że
dotyka ich przemoc słowna lub fizyczna. W krajach trzecich prawa
człowieka łamane są gdy mówimy o zmuszaniu dzieci do ciężkiej
pracy, do pracy gdy nie otrzymują wynagrodzenia i nie mogą chodzić do szkoły. Prawa człowieka należą się każdemu. I każdy jest ,
powinien być chroniony.
Summary
Human rights are violated on any cut in third countries and
not only. In Poland, people suffer from injustice. Because when
the other man suffers can not be ignored , no one can suffer from
another human being. When we live in the conviction that human rights does not concern us but unfortunately this is not ofThomas Hammarberg, Komisarz ds. praw człowieka Rady Europy od
2006 do 2012, cyt. za: Klaus Hüfner, Anne Sieberns, Norman Weiß,
Menschenrechtsverletzungen: Was kann ich dagegen tun?[Łamanie praw
człowieka: co mogę uczynić przeciwko temu?], Bonn 2012
20 G. Michałowska., Ochrona Praw Człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej, Warszawa 2007
19
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ten the nearest person can suffer because of this example . Deriding and insulting and even we can say that it affects their verbal
or physical violence. In third countries, human rights are violated when talking about forcing children to work hard, to
work when you do not receive a salary and can not go to school.
Human rights belong to everyone. And everyone is, should be
protected.
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Piotr Chmiel

WYPALENIE ZAWODOWE ZAGROŻENIEM
PRAWORZĄDNOŚCI I SUMIENIA

Wstęp
„Czuję się wypalony, to wszystko nie ma sensu” – takie
sformułowanie coraz częściej można usłyszeć w dzisiejszych
czasach, gdzie ludzie w nadmiarze pracy i w pogoni za sukcesem starają się zapewnić byt sobie i własnym rodzinom. Najczęściej traktuje się je jako zwykłą metaforę odzwierciedlającą stan
przemęczenia związanego z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Wystarczy wówczas dłuższy urlop i wypoczynek,
by znów być pełnym energii. Ale należy również zwrócić uwagę, co tak naprawdę kryje się pod pojęciem wypalenia. Minęło
prawie trzydzieści lat od czasu, kiedy termin wypalenia pojawił
się po raz pierwszy w literaturze naukowej. Zjawisko to wcześniej nie było zupełnie nieznane, lecz rzadko uznawano jego istnienie i rzadko nad nim otwarcie dyskutowano. W okresie
ostatnich kilkunastu lat zainteresowanie stresem związanym z
praca zawodową, a co za tym idzie wypaleniem zawodowym,
znacznie wzrosło, i to z kilku powodów. Po pierwsze wielu
przedstawicieli nauk zaobserwowało, że zagrożenie stresem
wzrasta w rozmiarach epidemicznych. Po drugie naukowcy z
zakresu organizacji stwierdzili, że stres w pracy w znaczący sposób powiązany jest z negatywnymi postawami i zachowaniami
pracowników. Powyższe czynniki spowodowały wzmożone zainteresowanie problemem wypalenia zawodowego i zainspirowały szereg badań tego zjawiska, jego przyczyn, skali. Duże
znaczenie dla rozwoju tego terminu mają prace i badania przeprowadzone w USA i Europie.
1. Zjawisko wypalenia zawodowego nowym wyzwaniem
W Polsce problematyka wypalenia zawodowego pojawiła
się pod koniec lat osiemdziesiątych. Badania nad wypaleniem
265

były przeprowadzone przez Ch. Maslach i jej współpracowników. Autorka przeprowadzając badania wśród pracowników
zawodów społecznych wyodrębniła następujące stany: emocjonalne wyczerpanie, spadek wrażliwości, negatywna ocena siebie
i innych, wzrost obojętności, oraz poczucie utraty kompetencji.
Ch. Maslach stany te nazwała wypaleniem zawodowym.
Pojęcie to wiąże się z brakiem satysfakcji z wykonywanej
pracy, zwłaszcza pracy z innymi osobami. Zatem najbardziej na
wypalenie zawodowe narażeni będą lekarze, pielęgniarki, personel medyczny, funkcjonariusze policji, psycholodzy, ale nie
tylko. Negatywnych stanów przeżyć doświadczają także inne
zwody, a nawet osoby będące poza aktywnością zawodową.
Osoby, które doświadczają w swojej pracy dużo stresu, który jest
bezpośrednią przyczyną wypalenia, narażone są na różne skutki. Nie mogąc sobie poradzić ze stresującymi warunkami doświadczają wyczerpania, są chronicznie zmęczeni i coraz mniej
zadowoleni z własnej pracy. Obciążenia, na jaki napotykają w
swojej pracy powodują, że dystansują się od osób, którym mają
pomagać. Z czasem pracownicy zawodów społecznych tracą
zaangażowanie i wiarę we własną pracę, szukając innego zajęcia
lub przechodzą na rentę. Z drugiej strony ludzie pragną, aby ich
życie, istnienie miało jakiś sens i znaczenie. Często tego sensu
upatrują w swojej pracy zawodowej. Niepowodzenie w poszukiwaniu tego sensu mogą prowadzić do wypalenia. Osoba mając
subiektywne poczucie bezsensu swego działania czuje się rozczarowana, wyczerpana fizycznie, emocjonalnie i psychicznie, co
powoduje wypalenie.
Wypalenie zawodowe, jako termin naukowy określają go
psycholodzy. Twierdzą, że wypalenie zawodowe to cały zespół
przykrych objawów spowodowanych stresującą sytuacją w pracy, a jego głównym źródłem objawów często bywa długotrwałe
przeciążenie obowiązkami. Owszem, może także stan ten być
również innym źródłem choćby wykonywaniem zadań bardzo
odpowiedzialnych. także przeciwnie, bądź monotonność i nuda
mogą również przyczynić się do wypalenia pracą.
Ciągłe zmęczenie to pierwszy objaw wypalenia, osoby wypalone są wycofane z otoczenia, apatyczni, ciągle przygnębieni,
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nie chce się takim osobą w nic angażować. Osoba wypalona staje
się kłótliwa, cyniczna, agresywna, z byle powodu wpada w
złość. Ponadto osoba ta zaczyna odczuwać bóle głowy, miewa
problemy z żołądkiem a także z zaburzeniem snu.
W największym zagrożeniu są osoby, które zawodowo
wymagają intensywnych kontaktów z innymi ludźmi. do danej
grupy można zaliczyć: nauczycieli, pielęgniarki, pedagogów,
pracowników służba państwowych itp. Nie mniejszy stres przeżywają osoby pracujące w gospodarce, w sądach, administracji
państwowej czy samorządowej.
W życiu zawodowym sytuacji stresowych jest nadmiar i
towarzyszy nam każdego dnia z różnym natężeniem. Z codziennej obserwacji wynika, że wypalenie to proces destrukcji
jaki dochodzi w psychice człowieka. Osoby niecierpliwe, żyjące
w pośpiechu, ciągle rywalizujące w pracy i życiu osobistym, dążące do celu za wszelką cenę są podatne na stres i wypalenie.
Wypalenie zawodowe dotyka osób, którzy są bardzo ambitni,
sami podwyższają sobie poprzeczkę nie znając swoich sił.
W literaturze często podane jest, że wypalenie dotyka osób
pracujących zawodowo, ale negatywne skutki wypalenia mogą
pojawić się również z problemów życia rodzinnego.
Warto nadmienić, że pojecie „wypalenie zawodowe” pojawiło się jako przedmiot badań za sprawą amerykańskiego psychiatry
H. J. Freundberga. Jako pierwszy opisał on syndrom wypalenia
charakteryzujący się poczuciem psychicznego i fizycznego wyczerpania, niecierpliwością, nadmierną skłonnością do zdenerwowania połączoną z cynizmem i uczuciem znudzenia, skłonnością
do izolowania się i tłumienia emocji, postawą wyższości i nieomylności i jednoczesnym poczuciem nie docenienia i podejrzliwością.
Współcześnie pojęcie wypalenia zawodowego definiowane jako
„stan fizycznego i psychicznego wyczerpania, które powstaje w
wyniku działania długotrwałych negatywnych uczuć rozwijających się w pracy i w obrazie własnego człowieka”1.
Od roku 1974 w psychologii jak i innych dziedzinach nauki
zapoczątkowany został nurt badań dotyczący syndromu wypalenia zawodowego (burn out syndrom). W tłumaczeniu na język
1

J. Moczydłowska, Problemy alkoholizmu. „Wypalenie zawodowe”, 2002, s.22.
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polski zwrot (burn out syndrom) oznacza „wypalenie się”, i
„wypalenie”. Pierwsze znaczenie używa się do określenia procesu psychicznego, do uzyskania dynamicznie zmieniającego się
mechanizmu. Termin „wypalenie zawodowe” używa się, gdy
jest mowa o zjawisku, koncepcji czy konstrukcje teoretycznym”2.
Potoczny sposób rozumienia „wypalenie” jest to pojedyncze pojęcie - ludzie są wypaleni albo nie. Ta skłonność do opisywania wypalenia w prostych kategoriach „albo-albo” ma także
swoje odzwierciedlenie często w wyrażanym pragnieniu, aby
móc szacować wypalenie za pomocą narzędzia pomiarowego,
które jest krótkie i dostarcza jednego wyniku (z jasno określonym punktem granicznym). Wielowymiarowy model wypalenia
nie jest sprzeczny z prostszym podejściem: zawiera on w sobie
pojedynczy wymiar (wyczerpanie) a zarazem rozszerza, dodając
inne dwa wymiary (depersonizacja) i reakcja na siebie (obniżone
poczucie dokonań osobistych). Wyczerpanie określano jako
zmęczenie, utrata energii, osłabienie i znużenie: depersonizacje jako negatywne, czy niewłaściwe postawy wobec klientów, utratę ideałów i drażliwość. Zaś obniżone poczucie dokonań osobistych, jako zmniejszenie produktywności lub możliwości, wycofanie się i niezdolność do radzenia sobie z sytuacją”3.
Oryginalny pogląd na zjawisko wypalenie zawodowego
przedstawia A. Bańka Należy na wypalenie patrzeć z dwóch
punktów widzenia, nie tylko jako na zjawisko stresu zawodowego, pomaganie innym ludziom, ale na zjawisko ogólnego zaniku motywacji, sensu życia”4. H. Sęk, stwierdziła, że: „wypalanie się w zawodzie rozpoczyna się skrycie i nie jest rozpoznawane przez osobę, której to dotyczy. Na początku pojawia się
zmęczenie, napięcie, drażliwość, hiperaktywność na zmianę z
oznakami wyczerpania psychofizycznego. Do stanu chronicznego napięcia wskutek stresu niezmodyfikowanego czynnościami
T. Zbyrad, Wypalenie zawodowe nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjno wychowawcze, [w:] B. Kałdon (red), Profilaktyka, resocjalizacja rewalidacja pomocą rodzinie, Sandomierz-Stalowa Wola 2007, s.395-404.
3 H. Sęk. Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa 2004, s.24.
4 J. Szmagalski, Wypalenie a stres w pracy, „Problemy opiekuńczo- wychowawcze”, 2004, nr 4, s.4.
2
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zaradczymi dołącza się z czasem utrata energii, zniechęcenie i
objawy depresji odniesionej jednakże tylko do sytuacji zawodowej. Zmęczeni i rozczarowani lekarze, nauczyciele, pracownicy
pomocy społecznej coraz trudniej znoszą wymagania klientów,
rodziców, pacjentów, przełożonych, pracują dużo, ale mało efektywnie. Narzekają na niewychowanych, leniwych, agresywnych
uczniów, roszczeniowych klientów, niewdzięcznych i niesubordywanych pacjentów, a nie widzą, że część tych ocen bierze się z
poczucia własnej niekompetencji poradzenia sobie z sytuacja
zawodową. Zamiast racjonalnej, realistycznej oceny sytuacji i
dokonania głębokiego namysłu nad własnym zawodem, pojawiają się już wówczas pierwsze oznaki nadmiernego, obronnego
dystansowania się. Pielęgniarki, lekarze, nauczyciele skracają
czas na kontakt, unikają spotkań, zamieniają opiekę na nadzór,
stosują jawne etykietowanie, upokarzają i depersonalizują”5.
Z analizy wypalenia przez wynika, że jest ono indywidualnym do-świadczeniem stresu osadzonym w kontekście złożonym relacji społecznych, i że obejmuje pojecie danej osoby zarówno o sobie jak i o innych. Uwzględnienie tylko stresowego
komponentu tego doświadczenia nie wystarcza, ponieważ ignoruje dwa pozostałe komponenty- samoocenę i stosunek do innych. W trzy składnikowym modelu wypalenia obniżone poczucie dokonań osobistych odzwierciedla wymiar samooceny a
depersonizacja oddaje wymiar relacji interpersonalnych. Dwa
komponenty wykraczamy poza pojecie stresu, zwłaszcza depersonizacja”6. Definicja opracowana przez Ch. Maslach jest najszerzej stosowaną w badaniach nad wypaleniem. Autorka definiuje
wypalenie jako” psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz obniżonego poczucia dokonań własnych, który może wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi
w pewien określony sposób. Jak można zauważyć definicja ta
zawiera w sobie trzy wymiary, dlatego można mówić o jej wielowymiarowości.
Analizując poszczególne definicje można stwierdzić, że
różnią się one pod kilkoma względami. Jednakże wszystkie trak5
6

Sęk., jw.
Tamże.
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tują wypalenie zawodowe jako stan wyczerpania i zmęczenia
emocjonalnego to narastające zmęczenie organizmu, który jest
końcowym wynikiem stopniowego procesu utraty złudzeń. O
wypaleniu zawodowym można mówić wówczas, kiedy osoby
zaangażowane w określone przedsięwzięcie tracą motywację do
działania. Osoby pracujące w zawodach społecznych, gdzie
poddani są licznymi obciążeniami, prowadzi do emocjonalnego
wyczerpania. Wypalone zawodowo osoby często skarżą się na
niskie osiągnięcia osobiste, spadek poczucia własnych kompetencji i sukcesów w pracy, oraz utrata motywacji do pracy.
Jak widać z przeprowadzonej refleksji, wypalenie zawodowe to aktualny i szeroki problem życia społecznego każdego
narodu, każdej grupy społecznej. Cywilizacja współczesna wobec której liczono iż złagodzi pewne napięcia, intensywność,
tempo życia, snuje i powoduje zupełne odwrotne skutki. Nic nie
wskazuje by wielość czynników, rozwiązań technicznych powodowały zmniejszenie zagrożeń.
2. Przyczyny wypalenia zawodowego
Analizują zjawisko wypalenia zawodowego od strony
przyczyn, poprowadzi nas do wielu źródeł, sytuacji życiowych.
W zależności od tego z jaką grupą społeczną mamy do czynienia, takich należy poszukiwać przyczyn. Uważa się, że najbardziej narażone, na wypalenie zawodowe są osoby, które zabierają dodatkową pracę do domu, a także osoby nieumiejące przestać myśleć o pracy. Osoby te, podnoszą sobie poprzeczkę za
wysoko, przekraczają swoje możliwości. Mają bardzo wysokie
wymagania, co do siebie a także innych. Nie umieją, bądź nie
chcą odpocząć psychicznie i fizycznie. Osoby te są narażone bez
reszty na wypalanie wewnętrzne. Z niektórych zawodów wynika fakt, iż osoby wykonujący zawody ryzyka życiowego są narażeni na wyczerpanie emocjonalne, fizyczne, obniżenie satysfakcji zawodowej. Praca zawodowa jest bardzo istotną dziedziną
każdego człowieka a z drugiej strony niebezpieczną dla każdej
jednostki powodującą wypalenie zawodowe. Bardzo często jednostka taka traci chęć, siłę działania i motywację do życia.
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Przyczyny wypalenia zawodowego są bardzo indywidualne, zróżnicowane, ale najczęściej obejmują sferę organizacyjną,
osobistą i interpersonalną. Przybliżając fakt czynników ryzyka
wypalenia zawodowego należy mieć na uwadze ilość i jakość
interakcji dotyczących problemów osobistych, wymagających
znacznego zaangażowania emocjonalnego. Ponadto ważnym
czynnikiem będzie osobista natura zadań zawodowych mających charakter ciągły, gdzie sukces jest jakością trudno weryfikowalną kwestią. Trzecim elementem zapewne jest presja społeczna powodująca konieczność ukrywania swoich przekonań i
emocji, utrzymania profesjonalnego image, co w efekcie może
prowadzić do utraty kontaktu ze swoim prawdziwym „ja”.
Niemal każdy dzień niesie ze sobą poczucie frustracji będącej wynikiem faktycznego braku umiejętności osiągania wyznaczonych celów, braku przygotowania do radzenia sobie ze swoją
rolą zawodową. Nie bez znaczenia pozostają także czynniki
związane ze złą organizacja pracy, to jest; słaba komunikacja, złe
kierownictwo, nadmierne wymagania, ograniczenia możliwości.
Dziś wielu jest dotkniętych jeszcze innym czynnikiem zwany
pracoholizmem. A więc uzależnienie od pracy a jednocześnie
brak wsparcia ze strony rodziny, przyjaciół, kolegów, instytucji
prowadzi do negatywnych stanów emocjonalnych7.
Środowisko pracy osób, których praca polega na niesieniu
innym pomocy bądź odpowiedzialności za innych w sposób
szczególny jest narażone na wielorodzajowe obciążenia psychospołeczne. Działanie niekorzystnych czynników psychospołecznych występujących w miejscu pracy, są przyczyną wielu negatywnych schorzeń, zachowań, itp. W tym stanie narażone są
niemal wszystkie sfery człowieka.
Najniebezpieczniejsze jest zaburzenie sfery interpersonalnej,
ponieważ wiąże się z traktowaniem podopiecznego. Objawia się
cynizmem, oschłością, bezosobo-wym traktowaniem podopiecznego, współpracownika itp.. W sferze emocjonalnej zaburzenie objawia się wyczerpaniem emocjonalnym czyli stresem.

J. Moczydłowska., Wypalenie zawodowe, „Problemy alkoholizmu”, 2002,
nr.1.s.23
7
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Traktowanie wypalenia jako końcowego rezultatu procesu
implikuje stan początkowy, w którym motywacja i zaangażowanie są wysokie. Dotyczy wszystkich przytoczonych definicji wypalenia, jak i większości innych definicji spotykanych w literaturze przedmiotu. Ten stan początkowy charakteryzuje się oddaniem sprawie, personalizacją i wysokim osobistym zaangażowaniem. Wypalenie zatem to wynik procesu utraty złudzeń
(rozczarowania), który zwykle występuje u osób o wysokim poziomie motywacji. Ten proces utraty złudzeń uwypukla główną
przyczynę wypalenia – poczucie porażki w egzystencjalnym poszukiwaniu sensu życia. Jeśli nie czujesz się oddany swojej
sprawie, jeśli pracujesz z ludźmi, lecz nie troszczysz się o nich,
jeśli nie jesteś emocjonalnie zaangażowany w swoja pracę – to
jest mało prawdopodobne, abyś się wypalił. Jeśli jednak jesteś
oddany swojej pracy i emocjonalnie w nią zaangażowany, jeśli
spodziewasz się czerpać z pracy poczucie sensu swej egzystencji
– a czujesz, że poniosłeś porażkę, to prawdopodobnie jesteś
kandydatem do wypalenia się8.
Osoby wypalone okazują się być mniej wydajnymi pracownikami i maja wyższą absencję niż inni pracownicy. Zagrożone są
także stosunki interpersonalne w zespole, a w niektórych zawodach jest to podstawowy warunek efektywności pracy9.
Osoby będące na etapie wypalenia zawodowego często pozostają w stanie niezadowolenia z pracy, a dość często w stanie
nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków. Wielu z nich
podejmuje próby poszukiwania innego zajęcia, lub korzysta z
częstych zwolnień lekarskich. Wielu z nich stan ten wiąże z
przyjmowaniem środków uspokajających, a także pozostaje w
negatywnym stosunku do liczby godzin bez-pośredniego kontaktu z klientami i do wsparcia ze strony kolegów i partnerów10.
Syndrom wypalenia zawodowego dotyka, gdy wydarzenia
w pracy wywołują stany złego samopoczucia, a po pewnym cza8 N. Ogińska-Bulik, Stres zawodowy u policjantów. Źródła – konsekwencje – zapobieganie, Łódź 2003, s. 14-15.
9 Tamże
10 J. Fengler., Pomaganie męczy – wypalenie w pracy zawodowej, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2000
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sie prowadzą do dolegliwości różnego pochodzenia psychicznego i fizycznego.
3. Działania profilaktyczne
Pochylając się nad zagadnieniem wypalenia zawodowego
nie możemy poprzestać na samym stwierdzeniu pewnych faktów. Z tej racji, że zjawisko to jest rozwojowe należy szukać konkretnych rozwiązań, metod, sposobów, aby jeśli go zupełnie nie
wyeliminować, to przynajmniej ograniczyć. W zależności z jakim zawodem będziemy mieć do czynienia, takie też należy podejmować działania prewencyjne czy profilaktyczne. Do sposobów radzenia sobie z wypaleniem można zaliczyć także aktywne
poszukiwanie informacji na temat wypalenia, techniki relaksacji,
podstawowe reguły postępowania w sytuacjach konfliktowych.
Skuteczna profilaktyka wymaga spojrzenia na problem
wypalenia zawodowego zarówno z perspektywy jednostki, jak i
instytucji, w której ona pracuje. Choć skoncentrowany na jednostce model profilaktyki może wydawać się dość wygodny, to
świadomość kosztów, jakie ponoszą organizacje w związku ze
stresem i wypaleniem pracowników, coraz częściej skłania kadrę
kierowniczą do podejmowania działań integrujących indywidualne i organizacyjne podejście do profilaktyki wypalenia.
Indywidualne i organizacyjne koszty stresu pracy i wypalenia zawodowego sprawiają, że zainteresowanie problematyką
wypalenia przesuwa się w kierunku tworzenia skutecznych
programów profilaktycznych i interwencyjnych. Analiza prac
zajmujących się badaniem skuteczności takich programów wykazuje, że jeśli wczesne objawy wypalenia zostaną w porę zidentyfikowane i w porę zastosowane zostaną odpowiednio dobrane
programy, to ok. 70-80% osób doświadczających wypalenia może "wyzdrowieć" w ciągu 7 miesięcy11.
Problematyka prewencji wypalenia w literaturze naukowej
podejmowana jest najczęściej łącznie z prewencją stresu pracy. Z
całą pewnością utożsamianie profilaktyki stresu z profilaktyką
wypalenia wydaje się zbyt daleko posuniętym uproszczeniem.
J. Szmagalski., Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Instytut
Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2004.
11
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Wypalenie jest bowiem zjawiskiem specyficznym, ma określoną
strukturę i przebieg. Jednakże z punktu widzenia popularyzacji
wiedzy o wypaleniu, połączenie problematyki profilaktyki stresu pracy i profilaktyki wypalenia nie jest błędem. Wypalenie
zawodowe jest bowiem jedną z konsekwencji stresu doświadczanego w pracy, a zatem profilaktyka stresu w pracy będzie
jednocześnie profilaktyką wypalenia zawodowego12.
Ludzie o pewnych predyspozycjach nie powinni podejmować pracy w określonych zawodach, między innymi ze
względu na ponoszone przez nich tzw. koszty psychologiczne.
Niekiedy wynikają one z nieadekwatnych wobec własnych zasobów strategii zaradczych powodujących szybkie wyczerpanie
się13. Wydaje się, że chcąc uniknąć wypalenia zawodowego w
profesji nauczyciela, należy nie dopuszczać do wykonywania
tego zawodu przez jednostki z osobowościowymi skłonnościami
do wypalania zawodowego. Powinno to być pierwszym krokiem w skutecznej profilaktyce. Uwarunkowania indywidualne
syndromu są od lat rozpoznawane i wskazane w literaturze. Są
nimi przykładowo: bierność, niepewność w obcowaniu z innymi, niska samoocena, defensywność, nadmierna ofensywność,
niezdolność opanowywania emocji, podejrzliwość, autorytarność, agresywność, nierealistyczna ocena swoich możliwości,
tendencja do ignorowania innych i manipulowania otoczeniem,
psychopatyczne i histeryczne cechy osobowości14, niskie poczucie bezpieczeństwa, wysoki poziom lęku, niższy poziom integracji osobowości, niższy poziom zrównoważenia oraz dojrzałości
emocjonalnej, wyższa podejrzliwość, poczucie zagrożenia i niepewności, brak zaufania do innych ludzi, skłonność do autoagresji, większe napięcie wewnętrzne, prężność osobowości (tzn.
zdolność do utrzymywania w stanie względnej równowagi własnej impulsywności, doboru adekwatnych do sytuacji strategii
Por. M. Anczewska., J. Roszczyńska., Jak uniknąć objawów wypalenia w
pracy z chorymi, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2004.
13 H. Sęk., Wypalenie zawodowe u nauczycieli. [w:] Brzeziński J. Witkowski L.
(red). Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań– Toruń 1994, s. 329
14 Por. J. Wojciechowska., Syndrom wypalenia zawodowego. „Nowiny Psychologiczne”, 1990:5; Terelak J. F. (2001). Psychologia stresu..
12
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zaradczych, łatwość regenerowania własnych zasobów wewnętrznych), koncepcja siebie - negatywne postrzeganie siebie i
poczucie niższości, nasilona potrzeba zależności od innych, obniżony poziom potrzeb afiliacyjnych, większa koncentracja na
sobie i własnych problemach, mniejsza równowaga i stanowczość, mniejsza samodyscyplina i wytrwałość w dążeniu do celów, mniejsza odporność na stres i frustrację i inne15. Wskazane
czynniki nie zamykają rozpoznanych już w różnych badaniach
osobowościowych determinant wypalenia zawodowego. Wiedza
o osobowości człowieka sugeruje potrzebę diagnozy predyspozycji osobowościowych kandydatów do danego zawodu, by wyeliminować osoby o cechach osobowości nie sprzyjających danej
pracy, w tym także osoby z predyspozycjami „do wypalania
się”. Nie jest to łatwe do przeprowadzenia w praktyce, ale możliwe przynajmniej przez testy sprawdzające predyspozycje osobowościowe do pracy w danym zawodzie i rozmowy tzw. kwalifikacyjne, czego zaniechano w niektórych wyższych uczelniach
kształcących przyszłych absolwentów. Wydaje się, że warto zainwestować w profilaktykę jeszcze przed podjęciem kształcenia
zawodowego, zgodnie z potocznym powiedzeniem „lepiej zapobiegać niż leczyć”.
Zakończenie
Współczesny świat pracy stanowi przedmiot zainteresowań przedstawicieli różnych dyscyplin – ekonomicznych, społecznych czy politycznych. Jego dynamika sprawia, że dokonujące się przeobrażenia są dla wielu naukowców źródłem aktywności badawczej, motywem generowania praktycznych rozwiązań problemów w nim obecnych. Inspiracją dla takich działań
jest codzienność zawodowa, przynosząca szereg trudnych sytuacji, często przekraczających możliwości fizyczne i psychiczne
jednostki. Współczesny pracownik staje w obliczu coraz liczniejszych przeciążeń, uciążliwości i zagrożeń. Stresogenność warunków pracy czy obecność zjawisk patologicznych (mobbing,
pracoholizm) generują wysokie psychologiczne koszty pracy,
Zob. S. Tucholska., Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza
zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
15
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obniżając równocześnie możliwości adaptacyjne pracownika.
Świadomość zagrożenia sytuacją dezaktywizacji zawodowej jest
czynnikiem pogłębiającym jednostkowe doświadczenia. Przemiany ustrojowe, społeczno-gospodarcze czy problemy ekonomiczne nadają dodatkowy kontekst omawianym problemom.
Streszczenie
Wypalenie zawodowe to ważny problem dla jednostek i
dla zbiorowości. Brzmi to tyleż banalnie, co prawdziwie. Trudna
rzeczywistość zawodowa implikuje konieczność ciągłego monitorowania zjawiska z zachowaniem widocznej dbałości o psychologiczną kondycję i jakość życia współczesnych pracowników. Zachowanie niezbędnej równowagi w zakresie wypełniania obowiązków zawodowych zwiększa racjonalność działania
pracownika, a w konsekwencji sprzyja wzrostowi motywacji i
satysfakcji z pełnionej roli zawodowej. Świadome i kontrolowane odróżnianie działań ważnych od nieważnych, pilnych od
niepilnych pozwoli jednostce zapanować nad liczbą i znaczeniem zadań zawodowych. Umiejętne gospodarowanie własnym
czasem (i jednocześnie zakresem swoich zasobów osobistych)
znacząco zwiększa efektywność działania, a przede wszystkim
ogranicza doświadczanie napięć, będących następstwem działania pod presją czasu.
Summary
Burnout is a major problem for individuals and for
communities. It sounds trite as much as true. The difficult reality of
professional implies the need for continuous monitoring of the
phenomenon of maintaining a visible attention to psychological
condition and quality of life of the modern workforce. The behavior
of the necessary balance in fulfilling their professional increase the
rationality of action by an employee and, therefore, promotes the
growth of motivation and satisfaction from his professional role.
The deliberate and controlled action - hinds distinguishing the
important from the unimportant, urgent of urgent allows the unit
to control the volume and importance of professional tasks. Skillful
management of their own time (and at the same time the scope of
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their personal resources) significantly increases the efficiency, and
above all limited experience tensions will - smokers consequence of
actions under time pressure.
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Anna Kledyńska

PROBLEMATYKA POZASĄDOWEGO UZGODNIENIA
TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ Z RZECZYWISTYM STANEM
PRAWNYM NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE
ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO
Wstęp
Zgodnie z ustanowioną w polskim ustawodawstwie zasadą
legalizmu materialnego, wyrażoną w przepisie art. 31 ust. 2
u.k.w.h.1, wpis korygujący niezgodność między treścią księgi
wieczystej może być dokonany wówczas, gdy niezgodność ta
zostanie wykazana m.in. odpowiednimi dokumentami.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego niejednokrotnie rozpatrywane było zagadnienie dotyczące rodzaju i formy dokumentu, który jest odpowiedni w rozumieniu przepisu art. 31 ust. 2
u.k.w.h. Należy podkreślić, że orzecznictwo Sądu Najwyższego,
dotyczące zarówno trybu postępowania, jak i dokumentów, na
podstawie których dokonać można usunięcia niezgodności treści
księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, nie przedstawia się jednolicie. W niniejszym artykule podjęta zostanie
analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego koncentrująca się na
analizowanej problematyce. Przedstawione zostaną ponadto
poglądy przedstawicieli doktryny odnoszące się do poglądów
wyrażanych w orzeczeniach Sądu Najwyższego.
1. Zagadnienie dotyczące możliwości wpisania jako
współwłaściciela - na zasadzie wspólności ustawowej - praw
małżonka, który nie uczestniczył w czynności nabycia nieruchomości
W orzeczeniu z dnia 14 grudnia 1984 roku, sygn. akt III
CRN 270/84 Sąd Najwyższy zajął rygorystyczne stanowisko
wskazując, iż niedopuszczalne jest, w postępowaniu wieczystoUstawa z dnia 6 lipca 1982 r o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U.
2013, poz. 707, tekst jednolity).
1
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księgowym prowadzonym w oparciu o akt notarialny, wpisanie
w księdze wieczystej jako współwłaściciela na zasadach współwłasności ustawowej małżonka, który nie uczestniczył w czynności prawnej nabycia nieruchomości2. Opinię wyrażoną w
omawianym orzeczeniu Sąd Najwyższy podtrzymał następnie w
uchwale z dnia 31 stycznia 1986 roku, sygn. akt III CZP 70/853.
Argumentując przedstawiane stanowisko Sąd ten stwierdził, że
organ prowadzący postępowanie wieczystoksięgowe, którym
ówcześnie było Państwowe Biuro Notarialne, z uwagi na jego
ograniczoną kognicję w postępowaniu dotyczącym wpisu prawa, nie jest władny przeprowadzać dowodów, ani też rozstrzygać jakichkolwiek kwestii spornych dotyczących prawa własności. Wskazano także, że okoliczność nabycia prawa podczas
trwania związku małżeńskiego, nie przesądza ostatecznie o tym,
że zostało ono nabyte do majątku wspólnego małżonków, ponieważ prawo to może stanowić odrębny majątek małżonka w
drodze surogacji. Ponadto, wpisanie w księdze wieczystej jako
osoby uprawnionej jednego tylko z małżonków nie wyłącza objęcia jej wspólnością majątkową małżeńską, w związku z czym
po ustaniu małżeństwa będzie mogła ona być traktowana jako
współwłasność w częściach równych. Wskazane okoliczności
podlegają jednak rozpoznaniu w postępowaniu innym, niż postępowanie wieczystoksięgowe. Dlatego też Sąd Najwyższy
stwierdził, że w omawianym przypadku skutki prawne innych
zdarzeń, które mogłyby również być ujęte w podstawie wpisu
mogą być rozważane w odrębnym postępowaniu sądowym, np.
w drodze powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z
rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.
Sąd Najwyższy nie odniósł się w omawianych orzeczeniach
do kwestii tego, czy na drogę powództwa przewidzianego w
treści przepisu art. 10 u.k.w.h. muszą występować małżonkowie
także w sytuacji, gdy co prawda czynności prawnej dokonuje
jeden z małżonków, który wszak oświadcza, że nabywa prawo
2 Zob. postanowienie SN z dnia 14 grudnia 1984 r., III CRN 270/84, OSNC
1985, nr 9, poz. 134.
3 Zob. uchwała SN z dnia 31 stycznia 1986 r., III CZP 70/85, OSNC 1986, nr
12, poz. 207
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do majątku wspólnego. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć,
że w sprawie, której dotyczyło powołane wyżej orzeczenie między małżonkami dawał się zauważyć spór co do przynależności
własności nieruchomości do majątku wspólnego, ponieważ wpis
prawa na rzecz jednego z małżonków, będącego stroną czynności prawnej, zaskarżony został przez drugiego współmałżonka,
który domagał się ujawnienia siebie jako współwłaściciela w
księdze wieczystej.
W późniejszej uchwale, z dnia 14 kwietnia 1994 roku, sygn
akt III CZP 45/94, Sąd Najwyższy nieco odszedł od wyrażanego
wcześniej, rygorystycznego stanowiska przyjmując, iż wpis drugiego małżonka w księdze wieczystej może nastąpić na podstawie aktu własności ziemi stwierdzającego nabycie własności nieruchomości rolnej przez jednego tylko z małżonków na podstawie art. 1 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu
własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27, poz. 250), zakładając, iż w dacie nabycia prawa małżonkowie pozostawali w ustawowej wspólności małżeńskiej, przy czym do wniosku o wpis
należy także dołączyć odpis aktu małżeństwa4. W omawianej
uchwale Sąd zaznaczył, że inaczej należy traktować sytuacje, w
których postępowanie wieczystoksięgowe dotyczy założenia
księgi wieczystej i wpisania w tej księdze obojga małżonków na
zasadzie wspólności ustawowej. Za liberalniejszym potraktowaniem przedmiotowego stanu prawnego przemawia także ta okoliczność, iż z wnioskiem o dokonanie wpisu o treści jak wyżej
wystąpił małżonek, który był wpisany jako uprawniony w akcie
własności ziemi. Sąd wyjaśnił również, iż skoro przepisy k.r.io.5
wyrażają zasadę, w myśl której przedmioty majątkowe (z wyłączeniem przedmiotów wskazanych w art. 33 i 34 k.r.io.) wchodzą w skład majątku dorobkowego obojga małżonków, niezależnie od tego, czy zostały nabyte przez jednego czy też przez
oboje małżonków, to nie jest rolą sądu wieczystoksięgowego
dokonywanie w postępowaniu wieczystoksięgowym ustaleń,
4 Zob. uchwała SN z dnia 14 kwietnia 1994 r., III CZP 45/94, Wokanda
1994, nr 8, s. 8.
5 Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U, 1964,
nr 9, poz. 59).
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czy tak ustanowiona zasada ogólna znajduje zastosowanie także
w tym konkretnym przypadku. Nie wykracza poza zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego ocena takich dokumentów jak
akt własności ziemi i odpis aktu małżeństwa, ponieważ ocena
taka nie polega na rozstrzygnięciu sporu o własność.
Stan faktyczny o podobnych okolicznościach był przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego także w postanowieniu z
dnia 24 kwietnia 2008 roku, sygn. akt IV CSK 33/086, z tą jednak
różnicą, że z wnioskiem o wpis na podstawie aktu małżeństwa i
aktu własności ziemi w omawianej sprawie wystąpił małżonek
po śmierci współmałżonka, który był oznaczony jako uprawniony w akcie własności ziemi. Należy wskazać, że Sąd Najwyższy
stwierdził, że wystarczające do uznania, iż małżonkowie w
chwili nabycia własności nieruchomości rolnej pozostawali w
ustroju wspólności majątkowej, jest przedłożenie wraz z aktem
nabycia ziemi aktu małżeństwa. Nie jest konieczne w tym celu
złożenie przez małżonków na tę okoliczność zgodnych oświadczeń w przepisanej prawem formie – tj. w formie Aktu Notarialnego, czy też oświadczeń złożonych przez małżonków przed
sądem wieczystoksięgowym. Sąd uznał, że wystarczającym w
omawianej sytuacji jest oświadczenie żyjącego małżonka.
Z kolei w postanowieniu z dnia 22 lutego 2007 roku, sygn.
akt III CSK 344/06 Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że dokumentem odpowiednim, w rozumieniu przepisu art,. 31 ust 2
u.k.w.h. jest oświadczenie małżonków, złożone w formie Aktu
Notarialnego, o pozostawaniu przez nich, w chwili nabycia
prawa własności gospodarstwa rolnego przez jednego z małżonków, w ustroju wspólności ustawowej7. Do wniosku o wpis
należy nadto dołączyć odpis aktu małżeństwa i dowód nabycia
gospodarstwa. Dokumenty te są wystarczające do wykazania
niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym w sytuacji, gdy między małżonkami istnieje tożsamość stanowisk co do przynależności nabytego prawa majątko6 Zob. postanowienie SN z dnia 24 kwietnia 2008 r., IV CSK 33/08, Lex nr
590274.
7 Zob. postanowienie SN z dnia 22 lutego 2997 r., III CSK 344/06, OSNC
2008, nr 1, poz. 12.
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wego do majątku wspólnego. Wpis nie może jednak zostać dokonany na podstawie oświadczenia złożonego przez jednego z
małżonków, ponieważ, w ocenie Sądu Najwyższego, oświadczenie takie jest dokumentem prywatnym i twierdzenia w nim
zawarte nie mogą zostać uznane za fakty bezsporne, dopóki nie
zostaną potwierdzone przez drugiego małżonka. Zgodność
twierdzeń małżonków dotycząca nabycia prawa do majątku
wspólnego, wyłącza potrzebę odsyłania ich na drogę postępowania procesowego w celu uzgodnienia treści księgi wieczystej z
rzeczywistym stanem prawnym w sytuacji, w której pomiędzy
małżonkami nie ma sporu co do istnienia wspólności majątkowej ustawowej w chwili gdy jeden z małżonków nabył gospodarstwo rolne w trybie przekazania, a przysporzenie do majątku
wspólnego nastąpiło z mocy prawa, w oderwaniu od ewentualnej kwestii przynależności środków wyłożonych na nabycie do
majątku odrębnego małżonka wpisanego. Nie powstają wówczas, zdaniem Sądu Najwyższego, żadne wątpliwości, wyjaśnianiu których służy tryb procesowy przewidziany w przepisie art.
10u.k.w.h.
Zagadnienie dotyczące dopuszczalności uzgodnienia treści
księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w postępowaniu wieczystoksięgowym, a także formy i rodzaju innego odpowiedniego dokumentu, o którym traktuje przepis art. 31 ust. 2
u.k.w.h., było także przedmiotem rozpoznania Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 29 stycznia 1993 roku, sygn. akt III CZP
172/928. W omawianym przypadku stan faktyczny dotyczył
możliwości wpisania małżonka jako współwłaściciela na zasadach wspólności ustawowej, wówczas, gdy wniosek o wpis złożony został już po śmierci małżonka wpisanego jako uprawniony w księdze wieczystej. Sąd Najwyższy stwierdził, że wpis
prawa własności do nieruchomości na zasadzie wspólności
ustawowej na rzecz małżonka, którego prawo nie zostało wcześniej ujawnione nie może być dokonany tylko na podstawie jego
wniosku, do którego załączony został akt małżeństwa. Niezbędne jest tu dołączenie nadto innego odpowiedniego dokumentu,
Zob. postanowienie SN z dnia 29 stycznia 1993 r., III CZP 172/92, OSNC
1993, nr 6, poz. 110.
8
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którym jest orzeczenie sądu prostujące niezgodność, bądź
oświadczenie małżonka ujawnionego w księdze wieczystej złożone w przepisanej prawem formie, zawierające zgodę na wpisanie jako uprawnionych obojga małżonków w miejsce jednego
z nich. Odnosząc się do formy, w jakiej miałoby być złożone
przedmiotowe oświadczenie Sąd Najwyższy wskazał, iż odpowiedni byłby dokument z podpisem notarialnie poświadczonym. Co więcej, sąd wieczystoksięgowy, prowadzący postępowanie o wpis może również we własnym zakresie wezwać strony na posiedzenie sądowe w celu upewnienia się co do autentyczności podpisów umieszczanych na pismach kierowanych do
Sądu przez wspólnie działające, zgodnie uprawnione strony postępowania. Sąd Najwyższy wskazał przy tym na brak uregulowania, które wyłączałoby takie uprawnienie sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym. W sytuacji, gdy z wniosku o wpis
wynika niezbicie, że wszystkie osoby, które uprawnione są do
decydowania o wpisie w określonej księdze wieczystej, działają
zgodnie, nie jest zasadne odsyłanie stron przez sąd prowadzący
księgę wieczystą do notariusza celem uwierzytelnienia ich podpisów. W braku udzielenia zgody przez małżonka ujawnionego
w księdze wieczystej, drugi z małżonków powinien wystąpić z
powództwem przewidzianym w art. 10 ust. 1 u.k.w.h.
3. Stanowisko Sądu Najwyższego dotyczące dokonania
wpisu do Księgi Wieczystej na podstawie ugody
We wskazanej wcześniejuchwale o sygn. akt III CZP
172/92 Sąd Najwyższy wskazał także, że podstawę wpisu do
księgi wieczystej może stanowić ugoda zawarta przez strony w
procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej. W uzasadnieniu
tak sformułowanego stanowiska Sąd wskazał przede wszystkim
na brak przepisu, który wyłączałby możliwość zawarcia ugody
przez strony w tym postępowaniu. Niedopuszczenie do zawarcia ugody, świadczyć może, zdaniem Sądu Najwyższego, o wybiórczym traktowaniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego9 (dalej: k.p.c.), który w treści art. 10. nakazuje, wówczas
Ustawa z dnia 17,11,1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964,
nr. 43, poz. 296 z późn. zm.).
9
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gdy zawarcie ugody jest dopuszczalne, dążyć do ugodowego
załatwiania spraw w każdym stanie postępowania. W dalszym
przepisie k.p.c. - art. 223 § 1, wyrażono regułę, w myśl której
przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony
do pojednania. Ugoda ma moc wyroku sądowego i zdaniem Sądu, na równi z wyrokiem, stanowi podstawę dokonania wpisu
uzgadniającego stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Niezależnie od
powyższego, ugoda taka z pewnością stanowi inny odpowiedni
dokument w rozumieniu art. 31 ust. 2 u.k.w.h.
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż komentowana uchwała
spotkała się ze znaczną krytyką przedstawicieli doktryny. Przekonujące stanowisko w jej przedmiocie przedstawił Jerzy Ignatowicz, w glosie częściowo krytycznej10. Przede wszystkim autor
ten wskazał, że zgodnie z obowiązującą w polskim porządku
prawnym zasadą legalizmu, usunięcie zaistniałej niezgodności
pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym według
treści księgi a rzeczywistym stanem prawnym może być usunięta na podstawie orzeczenia sądu lub innego odpowiedniego dokumentu, który niezgodność tę wykaże (art. 31 ust. 2 u.k.w.h.).
Nie istnieje w polskim ustawodawstwie przepis, który wyrażałby ogólną zasadę zezwalającą na dokonywanie wpisów na podstawie oświadczeń osób zainteresowanych. Sąd Najwyższy nietrafnie przyjął, że oświadczenie osoby uprawnionej według treści księgi, złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie
poświadczonym może stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej, o czym świadczyć ma treść przepisu art. 31 ust. 1
u.k.w.h. Oświadczenie takie nie wykazuje zmiany stanu prawnego. Jak wskazuje J. Ignatowicz, przepis art. 31 ust. 1 u.k.w.h.
odnosi się jedynie do formy, w jakiej sporządzone mogą być dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Tak więc, dopuszczenie
w omawianej uchwale dokonywania wpisów na podstawie
oświadczenia osoby zainteresowanej pozostaje w sprzeczności z
obowiązującą w polskim prawodawstwie zasadą legalizmu ma-

J. Ignatowicz, Glosa do uchwały z dnia 29 stycznia 1993 roku III CZP 172/92,
„Przegląd Sądowy” 1994, nr 1, s. 103-112.
10
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terialnego, od której wyjątki, na rzecz konsensu formalnego, dopuszczone są jedynie w ustawie.
W dalszej części glosy autor odnosi się do kwestii dopuszczalności zawarcia ugody w powództwie o uzgodnienie treści
księgi wieczystej. J. Ignatowicz, uzupełniając stanowisko wyrażone
w uchwale Sądu Najwyższego stwierdza, że do uzgodnionego w
pewnym zakresie sposobu zakończenia postępowania procesowego o uzgodnienie treści księgi wieczystej mogą także prowadzić
inne czynności dyspozytywne stron, takie jak uznanie powództwa,
oraz przyznanie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Jednak nie przemawia to na korzyść uzgodnionego załatwienia sprawy o wpis przed sądem wieczystoksięgowym jedynie na mocy
zgodnych oświadczeń stron. Istotne bowiem jest, że w trybie postępowania procesowego, Sąd ocenia czynności dyspozytywne
stron na podstawie wszystkich okoliczności sprawy. Tytułem
przykładu wskazać można sytuację, w której Sąd uzna za konieczne udowodnienie faktów przyznanych przez stronę przeciwną
wówczas, gdy przyznanie to budzi wątpliwości (art. 229 k.p.c. a
contrario). Sąd wieczystoksięgowy, przez wgląd na ograniczony
zakres swojej kognicji wyrażony w treści art. 6268§ 2 k.p.c., a także
z uwagi na nakaz rozpoznawania spraw na posiedzeniu niejawnym (art. 6261 § 1 k.p.c.), nie ma możliwości przeprowadzania postępowania dowodowego w postępowaniu dotyczącym dokonania
wpisu. Dlatego też nie mają w postępowaniu wieczystoksięgowym
zastosowania przepisy dotyczące ugody, przyznania faktów, czy
też uznania powództwa. Glosator zauważył także, że przyjęcie
możliwości dokonywania wpisów na podstawie samych, niepodlegających kontroli, oświadczeń osób zainteresowanych, prowadzić może do wytworzenia się swoistego nieformalnego obrotu
nieruchomościami, w którym to zmiany stanu prawnego dotyczącego nieruchomości mogłyby być ujawniane na mocy złożonego w
postępowaniu wieczystoksięgowym oświadczenia osób zainteresowanych, że określona nieruchomość stanowi własność nabywcy.
Autor analizowanej glosy zasugerował możliwość zawarcia przez małżonków zgodnych co do przynależności określonego prawa do majątku wspólnego, odpowiedniej umowy ustalająco - sugerującej. Umowa taka jest innym odpowiednim doku286

mentem w znaczeniu art. 31 ust 2 u.k.w.h. Powinna być zawarta
w formie aktu notarialnego, ponieważ odnosi się do nieruchomości (art. 158 k.c.), a nadto może ona zawierać elementy majątkowej umowy małżeńskiej (art 47 k.r.io.).
W końcowej części glosy J. Ignatowicz zaakcentował jednak
istniejącą swoistość dotyczącą stosunków majątkowych między
małżonkami, albowiem z mocy przepisów zawartych w k.r.io.,
po spełnieniu określonych przesłanek, nieruchomość nabyta
przez jednego z małżonków staje się ex lege przedmiotem
współwłasności łącznej obojga małżonków. Decydujące znaczenie ma tu więc z jednej strony przesłanka obiektywna - nabycie
określonego składnika majątkowego w czasie trwania wspólności, a z drugiej strony przesłanka subiektywna, którą jest pochodzenie środków wydatkowanych na zakup nieruchomości z majątku wspólnego stron. W kwestii dotyczącej spełnienia warunków przesłanki subiektywnej decydujące znaczenie może mieć
więc to, co małżonkowie zgodnie oświadczą.
Krytycznie do argumentów podniesionych w uzasadnieniu
uchwały Sądu Najwyższego o sygn. akt III CZP 172/92 odnieśli
się także inni przedstawiciele doktryny11. S. Rudnicki wskazał na
konieczność dokonania rozgraniczenia sytuacji, w których w
umowie zawarte jest oświadczenie, że nabycie składnika majątkowego następuje do majątku wspólnego małżonków. od tych,
gdzie brak oświadczenia tej treści. W tej drugiej sytuacji natomiast - w razie zgody panującej między małżonkami, co do nabycia prawa do majątku wspólnego - autor ten dopuszcza możliwość dokonania wpisu na podstawie pisemnego oświadczenia
małżonków, że nieruchomość stanowi przedmiot majątku
wspólnego przedłożonego wraz z odpisem aktu małżeństwa i –
ewentualnie – majątkową umową małżeńską o ustanowieniu

H. Ciepła, E. Bałan Gonciarz, Ustawa o księgach wieczystych i , s. 60; J. Zawadzka (w:) J. Pisuliński (red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz, Warszawa 2014, s. 508 i n.
11
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umownej wspólności majątkowej12. Opinię tę zasadniczo popiera
J. Kuropatwiński13.
W kwestii dopuszczalności dokonania wpisu na podstawie
ugody zawartej przez małżonków Sąd Najwyższy wypowiedział
się także w powołanym już wyżej postanowieniu z dnia 22 lutego 2007 roku, sygn. akt III CSK 344/06. Sąd Najwyższy trafnie
wskazał, że w przypadku zgodności stanowisk stron co do
przynależności prawa do majątku wspólnego, ugoda określająca
stosunek prawny stron do nieruchomości, zawarta w formie Aktu Notarialnego nie jest odpowiednim dokumentem. W postanowieniu tym podniesiono przede wszystkim, że - jak wynika z
treści art. 917 k.c. - ugoda jest stosunkiem prawnym, w którym
strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w celu uchylenia niepewności co do roszczeń wynikających z istniejącego między
stronami stosunku prawnego, zapewnieniu wykonania tych
roszczeń, albo też w celu uchylenia sporu, który już istnieje bądź
może powstać w przyszłości. Nie ulega jednak wątpliwości, ze
w omawianym przypadku nie zaistniałoby wzajemne czynienie
sobie ustępstw przez strony, ponieważ ustępstwa czyniłaby tu
jedynie jedna strona Dyskusyjne pozostaje także i to, że czy w
kwestii ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności stronie
przysługuje uprawnienie o charakterze podmiotowym, jakim
jest zawarcie ugody, oraz czy zgoda na wpis bez postępowania
procesowego stanowi wykonywanie tego prawa i może być
przedmiotem wzajemnych ustępstw14.
4. Ocena możliwości dokonania wpisu na podstawie
oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia woli
W orzecznictwie Sądu Najwyższego poruszane było także
istotne zagadnienie dopuszczenia jako podstawy wpisu oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia złoS. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece,Warszawa 2011, s. 76.
J. Kuropatwiński,Księgi Wieczyste, Komentarz do art. 1-582 u.k.w.h.., oraz
art. 6261 – 62613 k.p.c., tom I – Komentarz do art. 1-10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Bydgoszcz 2013, s. 302-303.
14 Zob. postanowienie SN z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 344/06, OSNC
2008, nr 1, poz 12.
12
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288

żonego pod wpływem błędu lub groźby. Wymaga podkreślenia,
że stanowisko prezentowane jednolicie przez Sąd Najwyższy
wyraża niedopuszczalność dokonania wpisu na mocy takiego
oświadczenia. W orzeczeniu z dnia 21 listopada 2007 roku, sygn.
akt II CSK 315/07 podniesiono w szczególności, że dokument, w
którym wnioskodawcy złożyli oświadczenie o uchyleniu się od
skutków prawnych oświadczenia obarczonego wadą błędu czy
też groźby nie przesądza o jego skuteczności. Nie można przy
tym przyjąć, że złożone następnie oświadczenie o uchyleniu się
od skutków oświadczenia złożonego pod wpływem błędu czy
groźby znosi skutki pierwotnie wyrażonego oświadczenia woli15. Twierdzenia te Sąd Najwyższy zasadniczo podzielił w postanowieniu z dnia 20 grudnia 2012 roku, sygn. akt III CZP
87/1216. W postanowieniu z dnia 16 stycznia 2009 roku, sygn.
akt III CSK 239/08 Sąd Najwyższy wskazał nadto, iż ograniczona kognicja sądu wieczystoksięgowego wyłącza możliwość
prowadzenia postępowania dowodowego i dokonywania na
jego podstawie ustaleń faktycznych. Tak więc, nie jest możliwe
zweryfikowanie w postępowaniu prowadzonym przed tym sądem skuteczności prawnej oświadczenia woli złożonego na podstawie art. 88 k.c. w zw. z art. 87 k.c.17.
Zakończenie
Jak wynika z powyżej przedstawionych rozważań, zagadnienie pozasądowego uzgodnienia treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jawi się nierzadko jako kwestia
problematyczna. Jest toniejednokrotniespowodowane znaczną
złożonością stanów faktycznych, do których odnoszą się rozważania Sądu Najwyższego.Należy podkreślić, iż wyrażane przez
Sąd Najwyższy poglądy często konfrontowane są ze stanowiskiem przedstawicieli doktryny, co w znaczącym stopniu przyZob. postanowienie SN z dnia 21 listopada 2007 r., II CSK 315/07, Lex nr
861694.
16 Zob. postanowienie SN z dnia 20 grudnia 2012 r., III CZP 87/12, Lex nr
1288686.
17 Zob. postanowienie SN z dnia 16 stycznia 2009 r., III CSK 239/08, Lex nr
523685.
15
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czynia się do analizy i wzbogacenia wiedzy dotyczącej funkcjonowania Ksiąg Wieczystych.
Streszczenie
Artykuł dotyczy kwestii pozasądowego uzgodnienia treści
księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Analizie poddane zostały orzeczenia dotyczące możliwości wpisania jako współwłaściciela - na zasadzie wspólności ustawowej - praw małżonka, który nie uczestniczył w czynności nabycia nieruchomości. Przedstawiono także poglądy Sądu Najwyższego dotyczące możliwości dokonania wpisu do Księgi Wieczystej na podstawie ugody
orazna podstawie oświadczenia o uchyleniu się od skutków
prawnych wadliwego oświadczenia woli. Zaprezentowano ponadto poglądy przedstawicieli doktryny dotyczące powyższych
zagadnień.
Słowa kluczowe: księga wieczysta, pozasądowe uzgodnienie treści księgi wieczystej, legalizm materialny, ugoda, nieruchomość
Summary
The issue of out of court arrangements the content of land registers with the actual legal status of real estate in the jurisprudence of the
Supreme Court
The article concerns the issue of out of court arrangements
the content of land registers with the actual legal status of real
estate in the jurisprudence of the Supreme Court. The rulings
concerning the possibility of entering as a co-owner - on the basis of joint property of spouses - the rights of the spouse who did
not participate in transactions involving the acquisition of real
estate were analyzed. Also the views of the Supreme Court regarding the possibility of making an entry in the Land and
Mortgage Register under the agreement as well as on the basis of
a declaration on evading the legal consequences of faulty declaration of intent were presented. Moreover the views of representatives of the doctrine concerning the above issues were
shown.
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CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZE
Z UDZIAŁEM POUFNEGO OSOBOWEGO ŹRÓDŁA
INFORMACJI W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM
Wstęp
Poufne osobowe źródła informacji (dalej: POZI) to tajna siła
policji, niezależnie od panującego ustroju politycznego. Wykorzystywanie tego typu źródeł pozyskiwania ważnych informacji
jest stosowane przez organy policyjne na całym świecie. Bardzo
trudno jest wyobrazić sobie walkę z przestępczością, w szczególności tą zorganizowaną bez wykorzystania tego typu metody
pozyskiwania informacji1.Takie działania jednak są bardzo kontrowersyjne, jednak to informatorzy przyczyniają się do bardzo
wielu sukcesów policyjnych. POZI także czasami bywają cichymi autorami porażek, a nierzadko też osobistych tragedii funkcjonariuszy Policji. Zaznaczyć należy, iż w Polsce potrzebne jest
kompleksowe uregulowanie tego typu działań podejmowanych
przez funkcjonariuszy Policji. Jedynym państwem, które w pełni
uregulowało funkcjonowanie POZI jest Wielka Brytania. W Polsce wprowadzenie tylko ogólnych regulacji jest uzasadnione
tym, że w poprzednim ustroju Służba Bezpieczeństwa korzystała
z tego typu działań. Zatem przemiana ustrojowa spowodowało
to, że społeczeństwo chciało wszelkiej eliminacji tego typu czynności. Wprowadzenie poprzez zastosowanie ogólnych sformułowań spowodowało, że pozyskiwanie i korzystanie z POZI zostało wprowadzone niejako „kuchennymi drzwiami”. Podstawą
prawną
dotyczącą
regulacji
czynności
operacyjnorozpoznawczych, jaką jest współpraca Policji zPOZI jest art. 22
ust.1 ustawy o Policji2. Stanowi on, że „Policja przy wykonywaniu swych zadań może korzystać z pomocy osób niebędących
B. Kurzepa, Możliwości wykorzystania w procesie karnym informacji uzyskanych
przez agenta policyjnego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003, nr 1, s. 26.
2 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U.2015.355 j.t.
1
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policjantami. Zabronione jest ujawnianie danych o osobie udzielającej pomocy Policji, w zakresie czynności operacyjnorozpoznawczych”.
1. Definicja czynności operacyjno-rozpoznawczych
Rozważania należy rozpocząć od próby zdefiniowania zagadnienia czynności operacyjno-rozpoznawczych. Podstawą
prawną wykonywania przez Policję czynności operacyjnorozpoznawczych jest art. 14 ust. 1 ustawy o Policji, który stanowi,
że „w granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjnoporządkowe…”. Jednak ustawodawca, pomimo posłużenia się w
akcie prawnym sformułowaniem czynności operacyjnorozpoznawczych nie wprowadził legalnej definicji. Należy zatem
sięgnąć do zakresu tego pojęcia, jakie zostało wypracowane przez
środowisko prawnicze. W literaturze przedmiotu spotkać można
różne definicje. T. Hanausek określa je jako: „odrębny system poufnych bądź tajnych działań organów policyjnych [...] prowadzonych poza procesem karnym, lecz zazwyczaj służących aktualnym
bądź przyszłym celom tego procesu i wykonywanych dla zapobiegania i zwalczania przestępczości i innych prawnie określonych
negatywnych zjawisk społecznych”3. M. Kulicki definiuje je jako,
przeważnie niejawne, rozpoznawanie środowisk kryminogennych
i kryminalnych (w tym ich dezintegracja), wykrywanie czynników
sprzyjających przestępczości i zdarzeń mających cechy przestępstw
oraz osób, które mogą okazać się ich sprawcami, wykrywanie źródeł dowodowych oraz zapobieganie przestępstwom i działaniom
godzącym w bezpieczeństwo i porządek publiczny4. Natomiast Z.
Czeczot i T. Tomaszewski czynności operacyjno-rozpoznawcze
charakteryzują dość zwięźle jako dyskretne zasięganie różnych
informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach w celu zapobiegania przestępstwom oraz ujawnienia przestępstw i wykrycia ich
sprawców5.
T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2000, s. 130.
M. Kulicki, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczosądowej, Toruń 1994, s. 61-63.
5 Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka ogólna, Toruń 1996, s. 67.
3
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Próbując dokonać ujednolicenia przytoczonych wyżej definicji czynności operacyjno-rozpoznawcze możemy zatem scharakteryzować jako system prawnie określonych, poufnych, bądź
tajnych działań podejmowanych przez upoważnione do tego
ustawowo organy, prowadzonych zwykle poza procesem karnym, ale służących celom tego procesu6.
J. Konieczny wskazuje na proste oraz złożone formy działalności operacyjnej7. Do pierwszej kategorii zalicza: wywiad
policyjny (rozpytanie), obserwację, korzystanie ze zbiorów i
ewidencji, zakup kontrolowany, przesyłkę kontrolowaną, techniki operacyjne oraz przedmiot rozważań, a mianowicie pracę z
osobowymi źródłami informacji (informatorami). Natomiast
formy złożone to: inwigilacja, rozpracowanie operacyjne, infiltracja środowiska i analiza operacyjna.
2. Pojęcie i klasyfikacja poufnych osobowych źródeł informacji
W literaturze, mediach można spotkać się z rozmaitymi
określeniami dotyczącymi osób współpracujących z Policją nie
będących funkcjonariuszami Policji takimi jak: informator, kontakt poufny, POZI, oraz te o zabarwieniu negatywnym jak: konfident, donosiciel, wtyczka. Jednak zwrot „kontakt poufny” należałoby charakteryzować jako poufną styczność łączącą funkcjonariusza z osobami informującymi, czyli czynność, a nie nazwę osoby8.Według R. Netczuka w języku polskim najwłaściwszym semantycznie określeniem powinien być „tajny współpracownik policji”9. W przekazie Policji i medialnym, jednak najczęściej używane jest pojęcie „poufne osobowe źródło informacji”.
POZI charakteryzuje się tym, że osoba taka zostaje pozyskana
przez danego funkcjonariusza Policji i przekazuje mu określone
B.
Kowalczyk,
Czynności
operacyjno-rozpoznawcze,
http://www.edukacjaprawnicza.pl/aktualnosci/a/pokaz/c/aktualnosc/art
/czynnosci-operacyjno-rozpoznawcze.html [dostęp: 01.07.2015r.].
7 J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 1999, s. 110.
8 Z. Biernarczyk, Praca poufna funkcjonariuszy mundurowych, „Służba MO”,
1961, nr 2 (23), s. 256.
9 R. Netczuk, Tajny współpracownik policji na tle prawno porównawczym, Katowice 2006, s. 16.
6
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informacje. Zaznaczyć należy, iż czasami oprócz przekazanych
informacji działaniem polegających na tej swoistej kooperacji
jest, chociażby dezinformacja środowiska przestępczego, w którym POZI funkcjonuje. Ważne jest również wskazanie w każdej
nazwie tej współpracy jako „tajna”, „poufna”, gdyż osoba taka
działa w sposób niejawny. Zazwyczaj doniosłe znaczenie ma dla
owej osoby, ażeby wszystko odbywało się tylko na linii POZI –
funkcjonariusz Policji10.
Osoby, które przyjmują status POZI można w różny sposób
klasyfikować. C. S. Price dokonał podziału na IV grupy11:
• osoby, do których można przyjść jeden raz po daną informację w związku z prowadzonym postępowaniem;
• osoby, które udzielają informacji wielokrotnie, gdyż chcą
pomóc w postępowaniu;
• osoby, które są zatrudnione w Policji;
• grupy informatorów, do których można zaliczyć informatorów anonimowych, z pretensjami, żądnych zemsty itd.
W skład pierwszej grupy będą wchodzić osoby, które mają
przeważnie kontakt z dużą ilością osób i w związku z tym mogą
wejść w posiadanie jakiś informacji na temat przestępstwa. Zaliczać się do tej grupy będą: barmani, sprzedawcy, taksówkarze itd.
W stosunku do tej kategorii informatorów Policja nie ma jakichkolwiek zobowiązań12. Uzyskanie informacji w ten sposób różni się
od wywiadu tym, że wywiad może być czynnością jawną, natomiast pozyskiwanie w ramach czynności operacyjno – rozpoznawczych musi pozostać tajne – jawność jest wykluczona.
Druga grupa charakteryzuje się tym, że informatorami są
osoby godne zaufania. Od takich informatorów możliwe jest
wielokrotne zasięganie informacji. Przeważnie są to osoby mające bardzo bliski kontakt ze światem przestępczym, jednak nie są
jego częścią. Przedstawiciele tej grupy są w pełni świadomi, że
informacje przekazane funkcjonariuszowi Policji służyć będą w
prowadzonym postępowaniu. Zawieranie kontaktów z takoIbidem.
C. S. Price, Źródła informacji, „Police” 1960, nr 4, tłumaczenie: J. Wahn,
„Problemy Kryminalistyki” 1961, nr 29, s. 107.
12 Ibidem.
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wymi osobami leży w interesie Policji, ponieważ stykają się one
z wieloma ludźmi i dzięki temu stają się nieocenionym źródłem
informacji. Tacy dobrowolni informatorzy kierują się bardzo
często poczuciem spełnienia obowiązku obywatelskiego i informują organy ścigania o wszystkim co według nich mogłoby się
przyczynić do większego bezpieczeństwa w kraju13.
Do grupy tej należy zakwalifikować także osoby (np. księży, adwokatów, bądź lekarzy), które stoją nieraz przed wielkim
dylematem moralnym. Z jednej strony nałożona jest na nich tajemnica zawodowa, z drugiej zaś strony mogą posiadać wiedzę
o przygotowaniach do przestępstwa lub znać okoliczności jego
popełnienia, które pozwalałyby na wyjaśnienie sprawy14.
Osobami, które udzielają informacji wielokrotnie są również ludzie posiadający niższe pobudki takiego zachowania. Będą to chociażby prostytutki, sutenerzy, drobni oszuści, którzy na
sumieniu mają szereg drobnych przewinień i w taki sposób próbują stworzyć sobie przychylność organów ścigania. Funkcjonariusze Policji mogą uzyskiwać informacje od takich osób w ten
sposób, że zasugerują, że istnieje wystarczający materiał dowodowy, aby rozpocząć ściganie, chyba że udzielą Policji pewnych
informacji. Wtedy to postępowanie zostanie wstrzymane.
W kategorii tej umieszczeni zostają także konfidenci, czyli
osoby współpracujące z Policją jedynie dla korzyści finansowych. Za udzielenie pomocy może być przyznane wynagrodzenie. Dla niektórych stanowi to stałe źródło utrzymania. Również
wielokrotnie informacji mogą dostarczać osoby, które chcą w ten
sposób pozbyć się swojej przestępczej konkurencji. Dostarczają
oni informacji Policji, żeby ta usunęła np. handlarza narkotyków
na danym terenie i w taki sposób chcą zwiększać swoje wpływy.
Podkreślić należy, że wszelkie informacje dostarczane
przez osoby, które robią to czy w celach zarobkowych, czy ze
względu na uniknięcie potencjalnego zainteresowania ich działalnością przez Policję należy odpowiednio weryfikować. Trzeba
Ibidem, s. 108.
C. Moretti, Informatorzy policji, „Revue inter nationale de criminologie et
de Police technique” 1967, nr 4, tłumaczenie E. Nowak, „Służba MO” 1970, nr
2 (77), s. 275.
13
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podchodzić do takich informacji w sposób bardzo ostrożny,
gdyż takie osoby, często pochodzące z półświatka, kierują się
wyłącznie swoim interesem partykularnym. Informacje, które
pochodzą od takich informatorów mogą być bardzo często fałszywe, zatem nie należy przyjmować wszystkiego jako prawdy,
lecz i nie można takich informacji również lekceważyć.
Trzecią grupę stanowić będą tajni agenci Policji, którym zostało przydzielone zadanie penetracji od wewnątrz danych środowisk przestępczych. Ich rolą jest poznanie funkcjonowania
danej grupy czy związku przestępczego, poznania członków
oraz rozpracowania jej działalności.
W czwartej grupie C. S. Price wyróżnił informatorów anonimowych, czyli takich, których motywy dostarczania informacji
organom wymiaru sprawiedliwości są znane tylko im samym,
informatorów, którzy żądają zemsty (np. może być to złodziej,
który jest niezadowolony z podziału łupu) oraz tzw. społecznicy,
czyli osoby udzielające informacji, żeby podnieść poczucie własnej wartości, osoby wścibskie, mieszające się w cudze sprawy15.
3. Podstawy prawne funkcjonowania poufnych osobowych źródeł informacji w polskim systemie prawnym
Podstawowym przepisem regulującym prowadzenie przez
Policję działań operacyjno - rozpoznawczych z udziałem informatorów jest art. 22 ustawy o Policji. Ograniczony zakres treści
przepisów regulujące powyższe czynności spowodowany jest
tym, że wprowadzenie wprost takiej instytucji jak „poufne osobowe źródło informacji” wywołałoby w społeczeństwie bardzo
negatywne skojarzenia –w poprzednim ustroju posługiwała się
takimi metodami Służba Bezpieczeństwa. W trakcie prowadzenia prac nad nową ustawą o Policji chciano, aby pozyskiwanie
poufnych osobowych źródeł informacji uczynić całkowicie zabronione16. W takiej sytuacji polski ustawodawca musiał wprowadzić normy prawne o charakterze ogólnym, aby w taki spo-

C. S. Price, op. cit., s. 108, 109.
R. Chmielewski, W. Dzieliński, P. Majer, Policja 1990–1999, „Przegląd
Policyjny” 1999, nr 1(53) – 2 (54), s. 143.
15
16
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sób wprowadzić pośrednio instytucję pozwalającą na współpracę Policji z osobowymi źródłami informacji.
Warto zwrócić uwagę, iż POZI mają prawo do odszkodowania w sytuacji, gdyby utraciły życie lub poniosły uszczerbek
na zdrowiu albo szkodę w mieniu. Regulacje zawarte zostały w
art. 22 ust. 4 ustawy o Policji.
W Polsce oprócz Policji możliwość korzystania z informatorów i środki przeznaczone w postaci funduszy celowego na
ich opłacanie posiada:
• Żandarmeria Wojskowa (art. 36 ust. 1 i art. 37 ust. 1)17;
• Straż Graniczna (art. 9b)18;
• Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu (art. 36)19;
• Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu
Wojskowego (art. 40)20;
• Centralne Biuro Antykorupcyjne (art. 25)21;
• pracownicy wywiadu skarbowego (art. 36i ust. 1 i art. 37
ust.1)22.
Powyższe czynności, jako szczególnie trudne, gdyż wkraczają
w sferę swobód obywatelskich zostały uregulowane w ustawach.
Ponadto służby realizują swoje zadania także poprzez inne, mniej
lub w ogóle niesformalizowane metody23. Polski ustawodawca nie
pokusił się, żeby stworzyć jedną, precyzyjną regulację dotyczącą
czynności operacyjnych, która ukształtowałaby w sposób jednolity
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1353.
18 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz. U. 1990
Nr 78 poz. 462.
19 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
oraz Agencji Wywiadu, Dz. U. 2002 Nr 74 poz. 676.
20 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, Dz. U. 2006 Nr 104 poz. 709.
21 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
Dz. U. 2006 Nr 104 poz. 708.
22
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej,
Dz.U.2011.41.214.
23 M. Węglowski, Zarys problematyki współpracy prokuratora z innymi organami ścigania na etapie czynności operacyjno-rozpoznawczych, Prokurator 2007, nr
3-4, s. 90 – 93.
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dla wszystkich służb funkcjonowanie, chociażby współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji.
Niezależnie od działań jakie osoba będąca informatorem
podejmuje w ramach współpracy z Policją, są one objęte zachowaniem tajemnicy, zaczynając od tożsamości poprzez wszelkie
informacje powstałe z faktu przekazania określonych wiadomości. Na takie dane nałożona jest klauzula „ściśle tajne”. Taka procedura ma gwarantować pełne bezpieczeństwo osobie, która
zostaje informatorem. Nie jest to jednak ochrona absolutna, gdyż
ujawnienie danych osobowych obywatela, który współpracuje z
organami ścigania nastąpi w związku z żądaniem prokuratora
lub sądu. Może to nastąpić tylko w sytuacji, gdy pozytywną
przesłanką udzielenia zgody na odtajnienie jest podejrzenie popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego
przez informatora w związku z prowadzonymi przez niego
działaniami operacyjno-rozpoznawczymi24.
Wszelkie czynności przeprowadzone przez funkcjonariusza Policji w ramach korzystania z POZI muszą być dokumentowane w postaci notatki służbowej. Notatka służbowa jest to
swoisty dokument urzędowy sporządzony w trakcie postępowania przygotowawczego, którego celem jest udokumentowanie
czynności, z których przeprowadzenia nie jest obligatoryjne sporządzenie protokołu. Należy zwrócić uwagę, iż nie zastępuje ona
zeznań świadka25.
4. Werbowanie
Funkcjonariusz Policji dokonując werbowania musi kierować się wieloma przesłankami, za pomocą których dokona odpowiedniego wyboru informatora. Osoba, z którą chce się nawiązać współpracę, musi być wiarygodna i skuteczna w pozyskiwaniu wszelkich informacji. Celem Policji jest pozyskanie jak
najwięcej informacji prawdziwych o popełnianych przestępstwach. Przy rekrutacji informatora należy kierować się jego:

R. Netczuk, Tajny…, op. cit., s. 110 – 111.
R. Teluk, Osobowe źródła informacji jako jedna z metod operacyjnego działania
organów policyjnych, „Zeszyty Prawnicze” 2013, nr 13/4, s. 167 i n.
24
25
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• dostępem do informacji oraz możliwościami pozyskania
ich. Badane będzie przez funkcjonariusza powiązanie danej osoby z danym środowiskiem przestępczym i realna możliwość
uzyskania przez informatora informacji. Należy również dowiedzieć się czy osoba taka ma wiadomości na temat funkcjonowania, czy organizacji danej grupy czy związku przestępczego.
• motywem. Trzeba dowiedzieć się na podstawie jakich motywów działać będzie potencjalny informator. Inne podejście będzie miała osoba, która chce przekazywać informacje z przyczyn
właściwej postawy obywatelskiej, a inne podejście będzie miała
osoba, która czyni to, aby zemścić się na członkach grupy26.
• wiekiem. Przesłanka ta ma wielkie znaczenie ze względu
na to, że osoba, która jest młoda lub w podeszłym wieku jest
bardziej podatna na sugestię. Informacja ma być jak najbardziej
wiarygodna, stąd rzadziej są szukane osoby, które cechują się
zbyt małym doświadczeniem, lub które poprzez swój wiek mogą nie dostarczyć pełnej informacji.
• osobowością. Należy wybierać kandydatów, którzy cechować się będą odpowiednią inteligencją, zdolnością łączenia
faktów, przebiegłością, aby dane przez nie uzyskane były rzetelne i dokładne.
• przebiegiem życia. Ewentualne wcześniejsze konflikty
kandydata z prawem mogą nieść za sobą odmienności w werbowaniu. Osoby takie bardzo często nastawione są negatywnie
w stosunku do organów ścigania. Mogą podawać informacje
fałszywe, a nawet takie, które skutecznie utrudnią prowadzone
postępowanie. W stosunku do niektórych recydywistów propozycji takich nie należy w ogóle wysnuwać. Bardzo ważne będzie
ujawnienie motywów jakimi kieruje się kandydat, gdyż na pewno on nie będzie się kierował postawą obywatelską, czy sympatią do organów wymiaru sprawiedliwości27.
• opinią, jeżeli już wcześniej podejmował współpracę z Policją.
Główny problem przed jakim staje funkcjonariusz Policji w
związku z pozyskaniem informatorów jest przełamanie niechęci
T. Hanausek, Zarys taktyki kryminalistycznej, Białystok 1994, s. 46.
S. Bordowicz, Organizacja i działalność służby wywiadowczej, „Służba MO”,
1959, nr 1, s. 36 - 40.
26

27
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obywateli do udzielania pomocy Policji. Źródła takiego stanu są
przeróżne, jednak najczęściej jest to spowodowane negatywnym
stosunkiem obywateli do donosicielstwa, które wynika ze skojarzeniami związanymi z praktyką występującą w państwach totalitarnych. Zatem zadaniem Policji jest przezwyciężenie takiego
stanu rzeczy i doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby obywatel
poinformował o działalności przestępczej. Ludzie najczęściej nie
mają świadomości, że funkcjonariusz organu ścigania zobowiązany jest do zachowania całkowitej dyskrecji. Kolejnym czynnikiem hamującym chęć udzielenia Policji informacji w związku z
prowadzonym przez nią postępowaniem jest obawa przed jakimikolwiek represjami i kłopotami, także przeważnie obywatele
wolą nie komplikować sobie życia i wygodniejsze jest dla nich
zachowanie milczenia28. Spowodowane jest to ogólnym kryzysem zaufania obywateli do organów wymiaru sprawiedliwości.
W sytuacji, gdy funkcjonariuszowi uda się pozyskać informatora powinien skupić się on na zwiększeniu uzależnienia go.
Możliwe są 3 strategie zwiększania uzależnienia29, które przedstawiają się następująco:
• instrumentalna;
• informacyjna;
• emocjonalna.
Strategia instrumentalna charakteryzuje się tym, że funkcjonariusz wykorzystuje model psychologiczny podejrzanego.
Jeżeli dana osoba będąca podejrzanym chce jak najszybciej wyjść
z aresztu, chce dostać jak najłagodniejszy wyrok to poddaje się i
uzależnia od funkcjonariusza, z którym nawiązuje współpracę.
Policjanci z tej strategii korzystają także w sytuacjach, gdy funkcjonariusze mogą mieć wystarczająco dużo dowodów, aby
wszcząć postępowanie jednak nie decydują się na ten krok, ponieważ dzięki temu pozyskują informatora. W praktyce zdarza
się, że są sprawy załatwiane nieformalnie przez funkcjonariusza

28 M. Sicot, Oinformatorach (Aboutinformers), „International Criminal Police Review”, nr 155, tłumaczenie [w:] „Problemy Kryminalistyki” 1962, nr 39, s. 598.
29 C. Dunningham, C. Norris, A Risky Bussines. The Recruitment and Running of
Informers by English Police Officers, “Police Studies” 1996, t. 19, nr 2, s. 1 – 25.
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prowadzącego sprawę, bez jakiejkolwiek kontroli ze strony
zwierzchników.
Strategia informacyjna cechuje się tym, że policjant podaje
potencjalnemu informatorowi fałszywe dane na temat jego sytuacji prawnej i w taki sposób pozyskuje go. Bardzo często dochodzi to zatajenia praw podejrzanego i przedstawiane są mu jako
nagroda za dostarczenie odpowiednich informacji. W związku z
tym, że czynności te są tajne funkcjonariusz Policji może okłamywać podejrzanych.
Ostatnia strategia, czyli emocjonalna polega na tym, że policjant przedstawia siebie w roli przyjaciela, znajomego, dobrego
kupla. Przekazuje mu podarunki rzeczowe, jak i pieniężne.
Wszystkie takie podarunki nawet te najbardziej utajnione, mogą
zostać wykorzystane instrumentalnie.
Powyższe strategie stosowane przez funkcjonariuszy Policji
pokazują, jak cienka jest granica po przekroczeniu, której to oni
są po złej stronie. Trzeba unikać, aby werbowania dokonywali
funkcjonariusze młodzi, bez doświadczenia, gdyż bardzo łatwo
jest znaleźć się po drugiej stronie. Również ich brak doświadczenia mogą wykorzystać chytrzy informatorzy, także jakiekolwiek czynności powinny być prowadzone w sposób ostrożny.
Podsumowanie
Korzystanie z informatorów przez funkcjonariuszy jest
bardzo ważne z punktu skuteczności ścigania sprawców przestępstw. W trakcie prowadzonego postępowania poufne osobowe źródła informacji mogą być wykorzystywane do sprawdzania zachowywania się podejrzanych, uzyskiwania informacji o
współsprawcach przestępstw, także otrzymanie informacji o
przestępstwach, które zostały popełnione, ale Policja jeszcze nie
miała o nich informacji30. Jednak pamiętać trzeba, że nieprzestrzeganie zasad konspiracji przy współpracy z informatorami
może skończyć się bardzo nieprzyjemnie. Informator w wyniku
ujawnienia może podlegać szykanom, a nawet może dojść do
zemsty ze strony świata przestępczego. Stąd przy werbowaniu
J. Kudła, B. Kupis, Nowe uregulowania prawne dotyczące polskich działań pod
przykryciem, „ Przegląd Policyjny”, 2002, nr 3 – 4, s. 166.
30
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powinni być funkcjonariusze doświadczeni. Jeżeli w środowisku
przestępczym dojdzie to ujawnienia, że funkcjonuje tam osoba
informatora to w przyszłości, będzie ciężko pozyskać nowych
kandydatów. Polski ustawodawca powinien również wprowadzić odpowiednie precyzyjne regulacje, aby wszelkie działania
odbywały się zgodnie z prawem. Nie może być takiej sytuacji, że
funkcjonariusze działają na granicy prawa31.
Streszczenie
Korzystanie z informatorów przez funkcjonariuszy jest
bardzo ważne z punktu skuteczności ścigania sprawców przestępstw. Wykorzystywanie tego typu źródeł pozyskiwania ważnych informacji jest stosowane przez organy policyjne na całym
świecie. Autor w publikacji przedstawia problematykę związaną
z wykorzystywaniem przez funkcjonariuszy Policji poufnych
osobowych źródeł informacji. Analizuje przepisy związane z
możliwością korzystania przez Policję z informacji ujawnionych
przez nich. Dokonuje próby zdefiniowania zarówno pojęcia
czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak również poufnego
osobowego źródła informacji. Zaprezentowana zostaje także w
publikacji kwestia werbowania przyszłych informatorów oraz
ocena ich przydatności. Wskazane zostają przesłanki jakimi powinien kierować się funkcjonariusz Policji przy wyborze potencjalnego informatora. Autor opisuje metody, które mają na celu
zwiększenie uzależnienia informatora od Policjanta, ażeby
współpracował i przekazywał wiarygodne informacje. W publikacji zaprezentowane zostaje, jak łatwo jest złamać prawo przy
wykorzystywaniu informatorów oraz jakie regulacje prawne
powinien wprowadzić polski ustawodawca.
Keywords: police officer, secret, confident, law, recruitment, informant, crime, criminal law, criminal,
Summary
Operational activities involving confidential personal information sources in the Polish legal system
B. Traczyk, Uwagi o wykorzystywaniu kontaktów poufnych w pracy MO,
„Służba MO” 1960, nr 1 (16), s. 132.
31
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Police use of informers, because it is a very effective method to catch criminals. With the secret police collaborators use
all the police forces in the world. The author of the publication
presents the issue of the use by police officers of the secret police
collaborators. It analyzes the legal provisions related to the use
of informants. He attempts to define both the notion of operational activities, as well as the confidentiality of personal information sources. It also presents in the publication of the issue of
recruitment of future informants. The author indicates the features which should be guided by a police officer who recruits
informant. The publication shows how easy it is to break the law
in the use of informants and what regulations should enter the
Polish legislator. The author also describes how police officers
should increase the involvement of secret police collaborators.
He shows why the Polish society does not accept the use of this
method.
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Paulina Woś

PRAWO DO KWESTIONOWANIA PRZEZ ZUS PODSTAWY
WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA – UCHWAŁA
SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 21 KWIETNIA 2010 R.
(II UZP 1/10)
Wstęp
W uchwale zapadłej 21 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II UZP
1/10) Sąd Najwyższy odniósł się do zagadnienia prawnego
sformułowanego w pytaniu: „czy organ ubezpieczeń społecznych
może na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 w zw. z art. 41 ust. 12 i 13; art. 68
ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych1 kwestionować prawidłowość i rzetelność zadeklarowanej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przez osobę ubezpieczoną z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, jeżeli wykazuje
zamiar uzyskania nieekwiwalentnych (zawyżonych) świadczeń z tego
ubezpieczenia w sposób sprzeczny z zasadą solidaryzmu i równego
traktowania wszystkich ubezpieczonych (art. 2a ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych)?”
1. Stan faktyczny sprawy
Pytanie prawne postawiono na tle stanu faktycznego
sprawy ubezpieczonej, która w stanie zaawansowanej ciąży rozpoczęła działalność gospodarczą. Ubezpieczona złożyła wniosek
o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem w razie choroby i macierzyństwa. Grupie ubezpieczonych, do której należała - prowadzący pozarolniczą działalność podlegający temu ubezpieczeniu dobrowolnie - służy prawo zadeklarowania podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Deklaracja powinna mieścić się w granicach: minimalnie 60% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia i maksymalnie 250% przeciętnego
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.
1
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miesięcznego wynagrodzenia2. Ubezpieczona zadeklarowała
podstawę wymiaru składek w wysokości 6.000,00 zł.
W czasie, w którym rozpoczynała działalność gospodarczą
(tj. w 2006 r.) była to kwota bliska maksymalnej możliwej do zadeklarowania wynoszącej ok. 6.008,00 zł. Po 3 miesiącach ubezpieczenia urodziła dziecko i nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości obliczonej na podstawie zadeklarowanej kwoty, tj. ok. 4.877,00 zł. Z chwilą zakończenia okresu pobierania zasiłku ubezpieczona zmieniła deklarację dotyczącą wysokości podstawy wymiaru składek na ok. 1.586,00 zł, a więc bliską
minimalnej (w tamtym czasie ok. 1.570,00 zł). Należy też zaznaczyć, że ubezpieczona prowadziła działalność gospodarczą w
przeszłości. Zawsze deklarowała podstawy wymiaru składek w
wysokości zbliżonej do minimalnej. Efektem takiego działania
ubezpieczona stosunkowo małym nakładem środków (ok. 3
miesiące odprowadzania składek w wyższej wysokości) uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości niemal najwyższej dla jej grupy ubezpieczonych, tj. około 4 razy wyższego
w porównaniu do zasiłku, do którego nabyłaby prawo, deklarując, jak zazwyczaj, kwotę minimalną.
Na gruncie takich faktów organ ubezpieczeń społecznych –
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, iż wystąpiła rażąca różnica pomiędzy wysokością odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne a wysokością ewentualnych świadczeń wypłacanych przez Zakład, która była sprzeczna z zasadą równego
traktowania ubezpieczonych, a ujawnione dysproporcje powstały przez świadome działania ubezpieczonej zmierzające do uzyskania jak najwyższych świadczeń z ubezpieczenia3. Następnie
organ ten wskazał, że art. 86 ust. 2 ustawy systemowej uprawnia
go do kontroli wykonywania zadań i obowiązków w zakresie
ubezpieczeń, która obejmuje między innymi prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i płacenia składek, natomiast art.
41 ust. 13 tej ustawy uprawnia ten organ do zmiany przekazanych przez płatnika składek informacji o wysokości deklarowaArt. 18 ust. 10 oraz art. 20 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2010 r., II
UZP 1/10, Lex nr 575822.
2
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nej podstawy ich wymiaru. W konsekwencji decyzją odmówił
ubezpieczonej przyjęcia deklarowanej w kwocie 6.000,00 zł podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, przyjmując
za tę podstawę minimalną podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność, w kwocie 60% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Ubezpieczona odwołała się od przedmiotowej decyzji do Sądu Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych.
Sąd pierwszej instancji oddalił odwołanie ubezpieczonej,
natomiast Sąd Apelacyjny uwzględnił jej apelację i przyjął jako
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zadeklarowaną przez nią kwotę 6.000 zł. Sąd ten uznał, że organ
ubezpieczeń społecznych nie może ingerować w ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w sytuacji
jej zadeklarowania przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Skargę kasacyjną od powyższego wyroku
wniósł Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Ze względu na potrzebę dokonania jednoznacznych rozstrzygnięć w kwestiach objętych wątpliwościami prawnymi,
zwykły skład Sądu Najwyższego postanowieniem przekazał do
rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego
przedmiotowe zagadnienie prawne.
Odpowiedź Sądu Najwyższego orzekającego w powiększonym składzie siedmioosobowym była następująca: „Zakład
Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność
jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.
2. Zdaniem Sądu Najwyższego
Objęcie ochroną ubezpieczeniową wiąże się z powstaniem
obowiązku opłacania składek. Podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie chorobowe, w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, określa zawsze podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rento309

we, jedynie z ograniczeniem wynikającym z art. 20 ust. 3 ustawy
(podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale). W rezultacie zakwestionowanie zadeklarowanej podstawy wymiaru
składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe powoduje
także zakwestionowanie podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.
Analiza art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
prowadzi do wniosku, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność została określona inaczej niż w przypadku ubezpieczonych,
co do których podstawę tę odniesiono do przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
lub kwoty uposażenia, wynagrodzenia bądź innego rodzaju
świadczenia. Łączy się to ze specyfiką działalności prowadzonej
na własny rachunek i trudnościami przy określaniu przychodu z
tej działalności. Z tych względów określenie wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca
pozostawił osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, stanowiąc w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, że podstawę tę stanowi zadeklarowana kwota, z zastrzeżeniem jej dolnej granicy w wysokości 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale4. W konsekwencji, w przypadku tych ubezpieczonych, obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ich wysokość nie są
powiązane z osiągniętym faktycznie przychodem, lecz wyłącznie z istnieniem tytułu ubezpieczenia i zadeklarowaną przez
ubezpieczonego kwotą, niezależnie od tego, czy ubezpieczony
osiąga przychody i w jakiej wysokości. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego tych osób ustawodawca zastrzegł, jak wskazano wyżej, górną kwotę graniczną podstawy wymiaru składek w wysokości 250% przeciętnego mie4 W brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 27 grudnia 2008 r. Aktualnie podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok kalendarzowy.
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sięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Innymi słowy, wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
chorobowe osób prowadzących działalność pozarolniczą w
przedziale od 60% do 250% przeciętnego wynagrodzenia zależy
wyłącznie od deklaracji ubezpieczonego, nie mając żadnego odniesienia do osiąganego przez te osoby przychodu.
Po stronie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność istnieje zatem uprawnienie do zadeklarowania w granicach zakreślonych ustawą dowolnej kwoty jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wobec czego sposób w jaki realizuje to uprawnienie zależy wyłącznie od jej decyzji. Ingerencja
w tę sferę jakiegokolwiek innego podmiotu jest więc niedopuszczalna, chyba że ma wyraźne umocowanie w przepisach. Kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do dokonywania
ocen w zakresie sposobu wykonywania przez ubezpieczonego
jego prawa nie można się zatem ani domyślać, ani wywodzić ich
wyłącznie, jak proponuje zwykły skład Sądu Najwyższego, „z
kardynalnych wartości i zasad obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych”5.
3. Kontrowersyjne, ale słuszne stanowisko SN
Mając na względzie, że żyjemy i funkcjonujemy w praworządnym państwie, przedmiotowa uchwała Sądu Najwyższego
zasługuje na aprobatę, pomimo tego, że budzi kontrowersje.
Tak jak zauważył Sąd Najwyższy, z uwagi na specyfikę
prowadzenia działalności gospodarczej i trudności przy ustalaniu przychodu z tej działalności, określenie wysokości podstawy
wymiaru składek ustawodawca pozostawił przedsiębiorcom z
zastrzeżeniem jej dolnej i górnej granicy. Wysokość podstawy
wymiaru składek tej grupy ubezpieczonych zależy wyłącznie od
ich deklaracji. Prawo nie zawiera żadnego jej odniesienia do
osiąganego przez tę grupę przychodu. Dlatego też przepisy
wskazane w pytaniu prawnym nie mogą być podstawą weryfikacji zadeklarowanej kwoty. Również zasady prawa ubezpieczeń społecznych czy też jego wartości nie pozwalają na weryfiUzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2010 r., II
UZP 1/10, Lex nr 575822.
5
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kację zadeklarowanej podstawy wymiaru składek. Sąd Najwyższy wyraźnie podkreślił, że ubezpieczona ma prawo do podwyższenia podstawy wymiaru składki, a Zakład Ubezpieczeń
Społecznych ma obowiązek wypłacać świadczenie w wysokości
100% tej podstawy - przepisy nie dopuszczają w tym zakresie
żadnej uznaniowości organu.
W opisanym stanie faktycznym ubezpieczona zadeklarowała podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w
granicach przepisanych prawem. Biorąc jednak pod uwagę całokształt okoliczności, jasne się staje, że celem takiego działania
było uzyskanie wyższego świadczenia przy minimalnym wkładzie do wspólnoty ubezpieczonych. Takie działanie wydaje się
bliźniaczo podobne do sytuacji, w której kobieta, będąca w zaawansowanej ciąży, zawiera umowę o pracę za rażąco wysokim
wynagrodzeniem niewspółmiernym do wykonywanej pracy i
znacznie wyższym od porównywalnych współpracowników,
zaś po miesiącu nabywa już prawo do zasiłku chorobowego i
urlopu macierzyńskiego w wysokości obliczanej od niewspółmiernie wysokiej kwoty wynagrodzenia. Opisany schemat zachowania Sąd Najwyższy ocenia jako niezgodny z zasadami
współżycia społecznego, zmierzający do obejścia prawa. W takich sytuacjach Sąd Najwyższy przyjął, iż umowa o pracę jest
ważna, ale jej postanowienie dotyczące wysokości wynagrodzenia jest nieważne6.
Sytuacja ubezpieczonej prowadzącej działalność gospodarczą tym różni się od ubezpieczonej pozostającej w stosunku pracy, iż przepis prawa ubezpieczenia społecznego o charakterze
ius cogens wyraźnie zezwala na zadeklarowanie podstawy wymiaru składek na poziomie do 250% przeciętnego wynagrodzenia. Co więcej, w prawie ubezpieczeń społecznych pewność

6 Por. między innymi uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2005 r., II
UZP 2/05, OSNP 2005 nr 21, poz. 338; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 2005 r., II UK 16/05, OSNP 2006 nr 11-12, poz. 191; wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 9 sierpnia 2005 r., III UK 89/05, OSNP 2006 nr 11-12, poz. 192.
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prawa jest wartością szczególną, ponieważ przekłada się ona
bezpośrednio na bezpieczeństwo socjalne7.
Z powyższego wynika, że ubezpieczona prowadząca pozarolniczą działalność, która przystąpiła dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego i w okresie tego ubezpieczenia urodziła
dziecko, z chwilą ziszczenia się tego ryzyka ubezpieczeniowego
nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego, którego wysokość
zależna jest od zadeklarowanej przez nią kwoty stanowiącej
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe - co do
zasady w okresie 12 miesięcy poprzedzających nabycie prawa
do zasiłku, chyba że do chwili urodzenia dziecka podlega ubezpieczeniu dobrowolnemu krócej niż 12 miesięcy, bo wtedy podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi deklarowana
kwota za pełne miesiące ubezpieczenia.
W przypadku wyraźnego zezwolenia na zadeklarowanie
podstawy wymiaru składek w widełkowo określonych granicach, ale w oderwaniu od jakichkolwiek mierników, takich jak
przychód czy wynagrodzenie, trudno odmawiać ochrony prawnej ubezpieczonej, która w tych granicach zadeklarowała kwotę
dla siebie dogodną a jednocześnie bardzo korzystną. W świetle
obowiązującego prawa ubezpieczona ma prawną możliwość
podwyższenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie,
wobec czego taka czynność jest legalna i nie może być kwestionowana. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek wypłacać świadczenie w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, czyli kwoty deklarowanej przez okres wynikający z ustawy.
4. Zmiany w przepisach o zasiłkach z ubezpieczenia chorobowego
W ostatnich latach obserwowany był wyraźny trend wzrostu
liczby osób dobrowolnie ubezpieczonych zgłaszających wysoką
podstawę wymiaru składki i po krótkim okresie podlegania ubez-

M. Łaga, Glosa do uchwały SN z dnia 21 kwietnia 2010 r., II UZP 1/10 [w:]
Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2010, nr 3-4, s. 189-196.
7
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pieczeniu chorobowemu, nabywających prawo do zasiłków,
szczególnie do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku chorobowego8.
W dotychczasowym stanie prawnym Zakład Ubezpieczeń
Społecznych – zwłaszcza po wydaniu przedmiotowego orzeczenia,
miał duże trudności z przeciwdziałaniem zjawisku zgłaszania do
ubezpieczenia chorobowego wysokiej podstawy wymiaru składki
w celu pobierania wysokich zasiłków. W świetle obowiązujących
przepisów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego9 Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie mógł podważać zasadności podniesienia
podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, nawet w
sytuacji, gdy nastąpi to tuż przed przewidywalną datą uzyskania
prawa do zasiłku, a po okresie zakończenia pobierania zasiłku
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe zostanie
ponownie obniżona, jeżeli kwota zadeklarowana przez osobę prowadzącą działalność jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne mieści się w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

8 Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zawartych w uzasadnieniu do projektu ustawy, zasiłki macierzyńskie wypłacane są najczęściej
po okresie od 31 do 60 dni podlegania ubezpieczeniu lub podwyższenia podstawy wymiaru. W 2011 r. wypłacono 494 takich zasiłków macierzyńskich od
podstawy powyżej 6000 zł i więcej, natomiast w 2013 r. aż 2036 zasiłków.
Ogółem liczba zasiłków macierzyńskich od podstawy wymiaru powyżej 6
000 zł, wypłaconych po krótkim okresie podlegania ubezpieczeniu (do 120
dni) wyniosła 812 w 2011 r., 1915 w 2012 r. i 3388 w 2013 r. Brak okresu wyczekiwania przy prawie do zasiłku macierzyńskiego (wystarczy opłacić jedną
składkę w wymaganym terminie) oraz wydłużenie dodatkowego urlopu
macierzyńskiego i wprowadzenie płatnego 26-tygodniowego urlopu rodzicielskiego czyni takie praktyki bardzo opłacalnymi. Podobna sytuacja ma
miejsce w przypadku zasiłków chorobowych, które najczęściej od wysokiej
podstawy wymiaru wypłacane są po okresie od 61 do 120 dni podlegania
ubezpieczeniu lub podwyższenia podstawy wymiaru. W 2011 r. wypłacono
619 takich zasiłków chorobowych od podstawy powyżej 6000 zł i więcej, natomiast w 2013 r. zasiłków było już 3742. Ogółem liczba wszystkich zasiłków
chorobowych od podstawy wymiaru powyżej 6 000 zł wyniosła 845 w 2011 r.,
2287 w 2012 r. i 5342 w 2013 r.
9 Uchwała Sądu Najwyższego (7) z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. akt II
UZP 1/10, Lex nr 575822; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012
r., sygn. akt I UK 350/11, Lex nr 1215610.
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W odpowiedzi na potrzebę zmiany przepisów prawa
ubezpieczeń społecznych, które uniemożliwiałyby wyżej opisane zachowania ubezpieczonych, 15 maja 2015 r. Sejm uchwalił
nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa10.
Zmiany polegają na odmiennym uregulowaniu zasad obliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a tym samym
macierzyńskiego i opiekuńczego11 w przypadku, gdy ubezpieczony prowadzący działalności gospodarczą podlega ubezpieczeniu krócej niż 12 miesięcy, bądź też opłaca składkę wyższą od
minimalnej. Dotychczas było tak, że podstawę wymiaru zasiłku
przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem
stanowił przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy12, natomiast w sytuacji krótszego niż 12-miesięczny okresu
ubezpieczenia chorobowego, podstawę stanowiła mieszcząca się
w ustawowym limicie zadeklarowana kwota przychodu, liczona
za nieprzerwany okres ubezpieczenia chorobowego13. Przychodem w rozumieniu ustawy jest zaś kwota stanowiąca podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonego
niebędącego pracownikiem, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe14. Nowelizacja w dodanym art. 48a ustawy z dnia 15 maja
2015 r. przewiduje natomiast, aby w przypadku ubezpieczoneUstawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz
niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r. poz.1066.
11 Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm., przy ustalaniu podstawy wymiaru
zasiłku macierzyńskiego czy opiekuńczego stosuje się zasady przewidziane
przy wyliczeniach zasiłków chorobowych.
12 Art. 52 w związku z art. 48 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
13 Art. 52 w związku z art. 36 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
14 Art. 3 pkt 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w brzmieniu obowiązującym
przed 1 lipca 2007 r.
10
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go, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
chorobowe stanowi zadeklarowana kwota, podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała
niezdolność do pracy, podstawę wymiaru stanowiła suma najniższej podstawy wymiaru składki oraz kwota stanowiąca 1/12
kwot nadwyżek ponad najniższą podstawę za każdy kolejny
miesiąc ubezpieczenia15.
Zaproponowany sposób obliczenia pozwoli na uwzględnienie w podstawie wymiaru zasiłku zadeklarowanego przychodu, ale uśrednionego na okres 12 miesięcy kalendarzowych.
Takie rozwiązanie oznacza, że aby otrzymać zasiłek liczony od
wyższej zadeklarowanej podstawy, należy przez 12 miesięcy
poprzedzające czas pobierania zasiłku opłacać składki na ubezpieczenia, liczone od zadeklarowanej wyższej podstawy.
Przepisy obowiązujące w brzmieniu dotychczasowym były
tak skonstruowane, że umożliwiały otrzymywanie zasiłku z
ubezpieczenia chorobowego w wysokości ustalanej w oparciu o
zadeklarowaną podstawę wymiaru składki, bez konieczności
uśrednienia jej przez okres 12 miesięcy16.
Podsumowanie
Podjęta przez Sąd Najwyższy uchwała wydaje się niesprawiedliwa w stosunku do ubezpieczonych pozostających w
stosunku pracy, czy też pracujących na umowach zlecenia, dla
których podstawą wymiaru składek jest przychód. Wynagrodzenie za pracę jest postanowieniem umownym, które, zgodnie
z art. 58 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego17 w zw. z art. 300 Kodeksu
pracy18, podlega ocenie wedle kryterium zasad współżycia spoArt. 48a ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r.poz.1066.
16 Zob. D. Lach, [w:] Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz, M. Gersdorf, B. Gudowska (red.), C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 683-689.
17 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz. U. z
2016 r. poz. 380 ze zm.
18 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2014 r. poz.
1502 ze zm.
15
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łecznego, czy też właściwej realizacji prawa. Deklaracja ubezpieczonych prowadzących działalność gospodarczą z przyczyn wyżej opisanych takim ocenom podlegać nie może, choć pomiędzy
obiema sytuacjami jest wiele podobieństw. Zachowanie wedle
wzorca minimum składek - maksimum świadczeń nie jest zgodne z ideą ubezpieczeń społecznych, ale jeśli jest realizowane w
oparciu o bezwzględnie obowiązujący przepis prawa, nie może
być podważane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych19.
Wysokość świadczeń nie zależy od uznania organu ubezpieczeń społecznych. Zakład ma obowiązek wypłacać świadczenia w takiej wysokości, jaka wynika z przepisów ustaw, które
nie przewidują możliwości uchylenia się od tej powinności w
całości lub w części ze względu na to, że w ocenie organu ubezpieczeń świadczenie jest „nienależnie wysokie”, „nieekwiwalentne”, bądź że kwota, jaką należy wypłacić, jest ”niesłuszna”,
„niesprawiedliwa”, czy „niegodziwa”20.
Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, w którym uznano takie działania za legalne może budzić moralny sprzeciw, jednakże sprzeciw ten nie ma uzasadnienia na gruncie obowiązującego
prawa.
Streszczenie
Niniejszy artykuł stanowi odpowiedź na pytanie, czy organ ubezpieczeń społecznych może na podstawie przepisów
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych kwestionować prawidłowość i rzetelność zadeklarowanej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorcę, jeżeli
ta osoba wykazuje zamiar uzyskania zawyżonych świadczeń z
tego ubezpieczenia w sposób sprzeczny z zasadą solidaryzmu i
równego traktowania wszystkich ubezpieczonych.

19 M. Łaga, Glosa do uchwały Sądu N z dnia 21 kwietnia 2010 r., II UZP
1/10 (w:) Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2010, nr 3-4, s.
189-196.
20 Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2010 r., II
UZP 1/10, Lex nr 575822.
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Summary
The right of the Social Insurance Institution to question the basis
for social insurance contribution under applicable law – Supreme
Court ruling dated 21st April 2010 (II UZP 1/10)
This article is a response to the question whether the social
insurance authority has the right to question the correctness and
accuracy of the basis for calculating social insurance contribution
declared by an entrepreneur pursuant to the Act on Social Insurance System, if this person demonstrates an intention to obtain
excessive benefits from this insurance in a manner contrary to
the principle of solidarity and equal treatment of all insured persons.
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Barbara Włodek

PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY
PRZESŁUCHANIA MAŁOLETNIEGO ŚWIADKA
„Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami,
których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko
zakreślić i własną zapełnisz treścią”
Janusz Korczak, 1957

1. Dziecko jako szczególna kategoria świadka
O tym, że dziecko jest świadkiem ważnym i wyjątkowym
wiadomo nie od dziś. Zeznania dzieci nabierają szczególnego
charakteru w wypadku przestępstw, których są ofiarami. W wielu przypadkachzdarza się bowiem, że to właśnie one są ich jedynymi świadkami1. Najczęściej zeznania dzieci są jedyną możliwością przerwania ich krzywdzenia, zadawania bólu, cierpienia i ukarania sprawcy. Z uwagi na fakt, że sprawcą czynu karalnego popełnionego wobec małoletniego, może być osoba najbliższa, podjęcie decyzji o przesłuchaniu dziecka jako świadka,
powinno być poprzedzone wnikliwą analizą czy jest to konieczne i jaki będzie miało wpływ na jego dalszą egzystencję2. Regulacje prawne, jak i działania organów procesowych powinny
zmierzać do minimalizowania wtórnej wiktymizacji małoletniego, będącej negatywnym skutkiem uczestniczenia w postępowaniu karnym3.Rozważając samą możliwość przesłuchania małoletniego, organ procesowy nie może koncentrować się jedynie
na jego wieku. W pierwszej kolejności musi wziąć pod uwagę,
czy dziecko osiągnęło stopień rozwoju wskazujący na jego zdol-

B. M. Kałdon, Prawne aspekty przesłuchania dziecka w postępowaniu sądowym, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 21/2013, s. 45.
2 A. Gadomska-Radel, Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa
w procesie karnym, Warszawa 2014, s. 11.
3 A. Z. Krawiec, Małoletni pokrzywdzony w polskim procesie karnym, Toruń
2012, s. 19.
1
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ność do zapamiętywania i odtwarzania określonych faktów
związanych z popełnieniem przestępstwa4.
Dopuszczalność udziału dziecka w procesie na przestrzeni
wieków budziła liczne zastrzeżenia, a w dawnych systemach
prawnych – starożytności i średniowiecza – była wręcz wykluczona5. Udział dzieci w roli świadków negowano jeszcze na początku XX w. Pediatra A. Baginsky twierdził, iż dzieci w ogóle
się nie powinno słuchać w charakterze świadków, a w razie konieczności zawsze należy zasięgnąć opinii lekarza o zdolności do
zeznawania. Przełom w tej kwestii, przyniosły regulacje wprowadzane przez współczesne ustawodawstwa. Również i polska
procedura karna oparta na zasadzie swobodnej oceny dowodów,
zniosła wszelkie ograniczenia co do możliwości przesłuchiwania
małoletnich świadków6.
Mimo, iż dopuszczalność występowania małoletniego w
charakterze świadka przestała budzić zastrzeżenia, a głosy optujące za całkowitym wyeliminowaniem dziecka z postępowania
można usłyszeć już tylko sporadycznie, to wiele kontrowersji
wciąż wywołuje ocena wartości zeznań uzyskanych od dzieci7.
Wskazuje się, że dzieci nie można traktować na równi z dorosłymi, z uwagi na to, że nie mają doświadczenia życiowego,
mniej rozumieją, gorzej posługują się językiem, cechuje je ponadto większa podatność na sugestię8. Jednocześnie wielokrotnie
zaznacza się, iż „mimo obiegowych i nieprawdziwych opinii,
należy pamiętać, że dzieci nie są gorszymi świadkami, nie są ani
mniej, ani bardziej wiarygodne od dorosłych, nie można przypisywać im szczególnej podatności do kłamstwa ani wyjątkowej
szczerości. Ich przesłuchanie z naturalnych, rozwojowych przyczyn musi mieć swoją specyfikę, uwzględniającą poziom umysłowy, osobowość, możliwości psycho–emocjonalne”9.

A. Gadomska-Radel, Przesłuchanie…, op.cit., s.11.
M. Kornak, Małoletni jako świadek w procesie karnym, Warszawa 2009, s. 25.
6 Ibidem.
7 Ibidem. s. 26.
8 B. M. Kałdon, Prawne…, op.cit., s.46.
9 A. Wesołowska, Regulacje prawne dotyczące ochrony małoletnich w toku postępowania karnego, Dziecko Krzywdzone 20/2007, s. 1.
4
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W piśmiennictwie i judykaturze wielu państw, w tym Polski, podejmowane są stałe dyskusje odnoszące się do problematyki roli dziecka w postępowaniu karnym, wartości złożonych
przez niego zeznań i ochrony tej szczególnej kategorii świadków. Należy zwrócić uwagę, iż w ostatnich latach na całym
świecie sukcesywnie wzrasta ochrona praw dziecka w toku postępowania karnego. Świadczą o tym międzynarodowe wymagania i zalecenia, jakim muszą sprostać ustawodawstwa poszczególnych państw. Ogromne znaczenie w kształtowaniu
praw dziecka i jego ochrony odegrała Konwencja o prawach
dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., która stała się światową konstytucją praw dziecka. Natomiast zasadniczym dokumentem
dotyczącym ofiar przestępstw, uchwalonym przez Radę Unii
Europejskiej w dniu 15 marca 2001 r. i wiążącym państwa członkowskie Unii Europejskiej, jest Decyzja ramowa w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym. Była ona wiążąca dla
państw członkowskich Unii Europejskiej do czasu wejścia w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE
ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i
ochrony ofiar przestępstw10.
2. Szczególne formy przesłuchania małoletniego w polskim procesie karnym
Tryb szczególny przesłuchania małoletniego wynikający z
regulacji art. 185a i 185b k.p.k. stanowił odpowiedź na liczne
postulaty dotyczące prawnej ochrony najmłodszych uczestników postępowania karnego. Unormowania te mają na celu zapobieganie traumatycznym przeżyciom dzieci uczestniczących
w czynnościach procesowych przesłuchania. Celem tym jest także zminimalizowanie stresu wywołanego przesłuchaniem i odtwarzaniem przebiegu przestępstwa, a tym samym powracaniem do wspomnianych z nim przeżyć, które mogą powodować
zaburzenia funkcjonowania organizmu, w tym pamięci.W konsekwencji regulacje te mają za zadanie chronić dzieci przed wielokrotnym przesłuchiwaniem, a tym samym, zapobiegać wtórnej

10

A. Gadomska-Radel, Przesłuchanie…, op.cit., s. 13-14.
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wiktymizacji ze strony organów ściągania i wymiaru sprawiedliwości11.
Przesłuchaniu w trybie art. 185a k.p.k. podlega tylko i wyłącznie małoletni świadek, który jest równocześnie pokrzywdzonym w sprawie. Kodeks postępowania karnego wskazuje, iż
pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro
prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez
przestępstwo. Jednakże jak słusznie zastrzega D. Tarnowska, nie
każdy pokrzywdzony w rozumieniu tej definicji będzie mógł
skorzystać ze szczególnej ochrony wprowadzonej przez art. 185a
k.p.k. Przepis ten dotyczy tylko szczególnej grupy pokrzywdzonych, tj. osób fizycznych, które w chwili przesłuchania nie ukończyły 15 roku życia. Tym samym oznacza to znaczne zawężenie
możliwości zastosowania tego przepisu, gdyż regulacja ta nie
odnosi się do każdego rodzaju małoletniego świadka12.
Natomiast w przypadku drugiego z trybów szczególnych,
określonego w art. 185b k.p.k., ustawodawca w zakresie podmiotowym poszerzył możliwość stosowania go także do tych
osób, które są świadkami, ale nie występują w charakterze osoby
pokrzywdzonej przestępstwem. Granica wiekowa pozostaje taka
sama jak w przypadku art. 185a k.p.k., czyli nieukończenie 15 lat
w chwili przesłuchania13.
W obu przepisach ustawodawca odmiennie ukształtował
katalog przestępstw, których zaistnienie będzie warunkowało
możliwość przeprowadzenia czynności przesłuchania w szczególnym trybie. Wynika z tego jednoznacznie, iż ustawodawca
inaczej traktuje świadka, który jest równocześnie pokrzywdzonym w sprawie, od świadka, który nie ucierpiał w trakcie popełnienia czynu zabronionego. Wydaje się, że dla świadka niebędącego pokrzywdzonym stosunek emocjonalny do popełnionego
przestępstwa jest zdecydowanie mniej osobisty i traumatyczny
niż w przypadku świadka - pokrzywdzonego. W związku z powyższym art. 185a k.p.k. znajdzie zastosowanie gdy sprawa do11 J. Mierzwińska-Lorencka, Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym, Warszawa 2012, s.146.
12 K. Chmielewska, Ochrona przesłuchiwanych dzieci, Warszawa 2012, s. 23-24.
13 Ibidem, s.24.
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tyczy przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, rodzinie i
opiece oraz handlu ludźmi. Natomiast ochrona przewidziana w
art. 185b k.p.k. będzie dotyczyła małoletniego świadka przestępstwa jedynie przeciwko wolności seksualnej oraz rodzinie i opiece. Oba z wymienionych trybów znajdą również zastosowanie
do przestępstw popełnionych z użyciem przemocy lub groźby
bezprawnej. Warto także pamiętać, że o tym, czy mamy do czynienia z przestępstwem popełnionym z użyciem przemocy czy
groźby bezprawnej zawsze będą decydowały okoliczności faktyczne, a nie kwalifikacja prawna czynu14.
Zasadą jest, iż małoletniego pokrzywdzonego lub świadka
przesłuchuje się tylko wówczas, gdy jego zeznania mają istotny
wpływ na rozstrzygnięcie sprawy i tylko raz w toku całego postępowania. Jednakże zasada jednokrotnego przesłuchania małoletniego nie ma charakteru bezwzględnego. Przewiduje się
dwa wyjątki w tym zakresie. Po pierwsze, ponowne przesłuchanie będzie dopuszczalne, jeżeli wyjdą na jaw istotne okoliczności, po drugie, jeżeli zażąda tego oskarżony, który nie miał
obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania15. W związku z tym
iż, zasada jednokrotnego przesłuchania małoletniego doznaje
ograniczeń, to słuszne są uwagi podnoszone w doktrynie, w
kwestii nieprzesłuchiwania małoletniego we wstępnej fazie postępowania przygotowawczego. Ma to na celu zapobieganie sytuacjom, w których podczas przesłuchania nie zostaną zadane
istotne pytania tylko ze względu na znikomą ilość informacji
zebranych w sprawie. Jak pokazuje praktyka, prawie zawsze w
takich sytuacjach pojawiała się konieczność ponownego przesłuchania dziecka z uwagi na pojawienie się nowych okoliczności w
dalszym etapie postępowania16. W tym kontekście zasadne wydają się uwagi T. Grzegorczyka, aby przesłuchanie dziecka
przeprowadzać dopiero po dokonaniu jak największej ilości innych czynności postępowania przygotowawczego, które pozwo-

Ibidem. s. 25.
A. Z. Krawiec, Przesłuchanie małoletniego świadka po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 12/2013, s. 120.
16 K. Chmielewska, Ochrona…, op.cit., s. 31.
14
15
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lą zgromadzić odpowiednią ilość informacji potrzebnych do
przesłuchania małoletniego świadka17.
Organem uprawnionym do dokonania czynności przesłuchania jest sąd i to niezależnie do tego, w jakim stadium znajduje
się samo postępowanie - sąd przesłuchuje zarówno w fazie dochodzenia/śledztwa, jak i w czasie rozprawy głównej w trakcie
postępowania jurysdykcyjnego18. Wejście w życie przepisu art.
185d k.p.k. obliguje sąd do przeprowadzenia czynności przesłuchania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań, który w odróżnieniu
od zwykłej sali rozpraw zapewnia o wiele większy komfort psychiczny przesłuchiwanemu. Powoduje to nie tylko sam wystrój
takiego pomieszczenia, ale przede wszystkim możliwość fizycznej izolacji poszczególnych uczestników przesłuchania, a zatem
zmniejszenie stresu małoletniego, który nie musi nawiązywać
jednocześnie bezpośredniego kontaktu z dużą liczbą osób19.
Prawo do wzięcia udziału w takiej czynności dowodowej
ma również prokurator, obrońca i pełnomocnik pokrzywdzonego. W przesłuchaniu w trybie art. 185a i 185b k.p.k. obligatoryjny
jest udział biegłego psychologa. Postuluje się jego aktywny
udział w czynności przesłuchania. Może okazać się, że to właśnie on na wniosek sędziego będzie osobą wiodącą całym tokiem
przesłuchania. W Przyjaznym Pokoju Przesłuchań z dzieckiem
przebywa jedynie sędzia oraz biegły psycholog. Wszystkie pozostałe osoby uprawnione do wzięcia udziału, przebywają w
tym czasie w odrębnym pokoju, określanym mianem pokoju
technicznego. Decyzja o udziale w przesłuchaniu przedstawiciela ustawowego małoletniego powinna być zawsze podejmowana
indywidualnie i uwzględniać fakt, że może ograniczać jego swobodę wypowiedzi.
Wynikające z art. 185a k.p.k. standardy przesłuchania
obejmują małoletniego pokrzywdzonego, który w jego chwili nie
ukończył 15 roku życia. W razie przekroczenia przez niego tej
bariery wiekowej przesłuchuje się go w tożsamych warunkach,
jeżeli zachodzi obawa, że ich pominięcie mogłoby wywrzeć neIbidem, s. 32.
Ibidem, s. 38.
19 A. Z. Krawiec, Przesłuchanie…, op.cit., s.123.
17
18
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gatywny wpływ na jego stan psychiczny. Ustawodawca przewidział również pełną ochronę dla małoletniego świadka, który w
chwili przesłuchania nie ukończył 15 roku życia. Natomiast gdy
świadek ukończył 15 lat i istnieje obawa, że bezpośrednia obecność oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby oddziaływać
krepująco na jego zeznania lub oddziaływać negatywnie na jego
stan psychiczny, przesłuchuje się go za pomocą urządzeń umożliwiających dokonanie tej czynności na odległość.
3. Przygotowanie małoletniego do przesłuchania w charakterze świadka
Przygotowanie dziecka do roli świadka jest jedną z najważniejszych czynności, która pozwala w znacznym stopniu
zminimalizować stres dziecka. Nie bez powodu w ostatnich latach coraz więcej miejsca w piśmiennictwie poświęca się właśnie
temu etapowi procesu uzyskiwaniawiarygodnych zeznań od
małoletniego świadka20. Do podstawowych celów, jakim ma służyć przygotowanie dziecka do roli świadka należy przede
wszystkim zwiększenie zdolności dziecka do udzielania jasnych,
precyzyjnych odpowiedzi oraz złagodzenie mogących się pojawić negatywnych skutków wiążących się z zeznawaniem w charakterze świadka. Dzięki właściwemu przygotowaniu istnieje
również duża szansa na zwiększenie prawdopodobieństwa, że
dziecko będzie postrzegane jako świadek wiarygodny21.
Jak słusznie zauważają J. Lipovsky oraz P. Stern, „termin
przygotowanie nie oznacza, że dzieci powinny nauczyć się na
pamięć scenariusza przesłuchania ani, że należy je poinstruować, jak mają odpowiadać. Przygotowanie dziecka do wystąpienia w sądzie oznacza po prostu udzielenie dziecku pomocy w
osiągnięciu gotowości do doświadczenia, jakim jest składanie
zeznań. (...) Niepolega ono na nauczeniu dziecka, co powinno
mówić”22.
Przygotowanie dziecka do przesłuchania w charakterze
świadka obejmuje kilka istotnych zagadnień, z których żadne nie
K. Chmielewska, Ochrona…, op.cit., s. 52.
Ibidem, s.53.
22 Ibidem, s. 53.
20
21
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powinno zostać pominięte. Poniżej zaprezentowane zostało zestawienie najważniejszych z nich.
• Przygotowanie do przesłuchania to odpowiedni moment
na to, by przekazać małemu świadkowi wszystkie niezbędne
informacje w sposób dostosowany do jego wieku. W tym celu
dziecku przekazuje się informacje typu: kto będzie go przesłuchiwać, gdzie odbędzie się przesłuchanie, jaki jest termin przesłuchania oraz czego się od niego oczekuje w trakcie zeznawania. Dziecko uzyskuje ponadto informacje, dlaczego jego zeznania są tak ważne dla całej sprawy.
• Procedura przygotowania dziecka obejmuje również
przeanalizowanie wraz z dzieckiem jego lęków i napięć oraz
przećwiczenie sposobów aktywnego radzenia sobie ze stresem.
• Dziecko musi zostać pouczone w sposób dla siebie zrozumiały, że podczas przesłuchania oczekuje się do niego mówienia prawdy.
• Należy dziecku w sposób wyraźny wytłumaczyć, że może
czegoś nie wiedzieć albo nie pamiętać. Dziecko zamiast zgadywać powinno wiedzieć, że może odpowiedzieć „Nie wiem”,
„Nie pamiętam” albo „Nie rozumiem”. Najistotniejsze będzie
zapewnienie, że przyznawanie się do niewiedzy, niezrozumienia
pytania bądź niepamięci nie jest niczym złym.
• Konieczne jest wytłumaczenie dziecku, że przysługuje mu
prawo do odmowy zeznań zgodnie z art. 182 k.p.k.
• Dziecko musi być wcześniej poinformowane o terminie
przesłuchania.
• Ważne jest, aby dziecko przed terminem przesłuchania
miało możliwość odwiedzenia pomieszczenia, w którym odbędzie się przesłuchanie.
• W sytuacji, gdy przesłuchanie dziecka będzie rejestrowane, konieczne jest poinformowanie dziecka o tym fakcie.
• Przygotowanie dziecka ma służyć wzmocnieniu pozytywnego sądu dziecka o sobie w roli świadka. Najistotniejsze jest
wpojenie dziecku przekonania, że sytuacja jest co prawda trudna, ale nie beznadziejna. Podstawowe znaczenie ma ukierunkowanie na cel, jakim jest mówienie prawdy. W ten sposób dziecko
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przestanie budować negatywne dla siebie scenariusze przesłuchania i wzmocni pozytywne myślenie23.
4. Etapy przesłuchania małoletniego świadka
Uzyskanie od małoletniego wiadomości o znaczeniu dowodowym, istotnych dla toczącego się postępowania karnego, wymaga zastosowania odpowiedniej metody przesłuchania, dopuszczalnej przepisami procedury karnej. Brakuje w tym zakresie dowolności, umożliwiającej przesłuchującemu kreowanie przebiegu
tej czynności zgodnie ze swoim przekonaniem, w oderwaniu od
jakichkolwiek norm prawnych. Obowiązująca regulacja, zawarta w
art. 171 k.p.k., nakazuje zastosowanie w toku przesłuchania ściśle
określonej formy. Przepis ten ustala konkretne zasady prowadzenia indagacji24. W pierwszej kolejności, osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się (swobodna relacja),
a dopiero w następnej kolejności można zadawać dodatkowe pytania (pytania ukierunkowane). Przesłuchanie przeprowadzane w
ten sposób można podzielić na cztery etapy: etap czynności wstępnych, etaprelacji spontanicznej/swobodnej narracji, etap zadawania szczegółowych pytań oraz etap czynności końcowych25. Takie
ujęcie trybu przesłuchania wskazuje, iż wolą ustawodawcy było
przyjęcie metody mieszanej, łączącej spontaniczną relację z metodą
pytań ukierunkowanych, jako właściwą dla prowadzenia tej czynności dowodowej. Rozwiązanie takie, wydaje się najbardziej adekwatne z uwagi na efektywność zeznań i poszanowanie praw
świadka. Ponadto spełnia wymagania stawiane przez psychologię
zeznań26.
W przypadku małoletniego świadka, zanim nastąpi faza
swobodnej narracji, powinna być ona bezwzględnie poprzedzona wcześniej wyszczegółowionymi czynnościami wstępnymi,
mającymi przygotować małoletniego do czynności przesłuchania. Umożliwią onenawiązanie kontaktu z dzieckiem dla uzyskania przez niego poczucia bezpieczeństwa, a ponadto stanoIbidem, s. 53-57.
M. Kornak, Małoletni…, op.cit.,s. 180.
25 K. Chmielewska, Ochrona…, op.cit., s. 61-62.
26 M. Kornak, Małoletni…, op.cit.,s. 180.
23
24
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wią dla osoby przesłuchującej sposobność rozpoznania stanu
rozwoju i funkcjonowania dziecka.
W pierwszym etapie określanym fazą swobodnej narracji
należy zapewnić dziecku możliwość przedstawienia jego wersji
zdarzeń, bez przerywania, w wybranym przez nie tempie i porządku, obserwując jego reakcje pozawerbalne, odnotowując
specyficzne określenia i sformułowania. Pomocne mogą być także inne pozawerbalne techniki komunikacji, jak np. rysunek27.
Faza ta, umożliwia dziecku samodzielne opowiedzenie o
tym, co się wydarzyło. Zachętą do przedstawienia takiej relacji
powinno być postawienie świadkowi otwartego pytania ogólnego, nakłaniającego go do wyjawienia wiedzy o rozpatrywanym
przez przesłuchującego problemie. Jeżeli natomiast przesłuchanie dotyczy zdarzeń wywołujących u dziecka silne emocje, to
pytanie inicjujące fazę swobodnej narracji należy konstruować z
wielkim wyczuciem i taktem, z pominięciem terminologii właściwej dla przesłuchania28.
Faza swobodnej narracji pozwala na uzyskanie wiarygodnych zeznań, niejednokrotnie bardziej wartościowych niż te,
które zostały pozyskane za pomocą pytań szczegółowych. Badania jednoznacznie potwierdzają, iż metoda ta sprawdza się
zwłaszcza podczas przesłuchiwania małoletnich. Zakończenie
etapu swobodnej wypowiedzi powoduje przejście do kolejnego
stadium przesłuchania, czyli etapu pytań i odpowiedzi29.
Nawet jeśli dziecko dostarczyło pokaźną ilość informacji o
zdarzeniu w etapie swobodnej wypowiedzi, konieczne może się
okazać rozszerzenie jego relacji o to, co nie zostało powiedziane,
czy też uściślenie dwuznaczności dzięki bardziej szczegółowym
pytaniom. Realizacji tego celu służy kolejna faza przesłuchania –
etap pytań i odpowiedzi, czyli stadium pytań szczegółowych.
Metoda ta sprowadza się do świadomego kierowania przebiegiem zeznań, zmierzającego do uzyskania dokładniejszych in27 K. Maliczowska, Psychologiczno-karne aspekty przesłuchania dziecka,
http://docplayer.pl/1945088-Psychologiczno-karne-aspekty-przesluchaniadziecka.html, (dostęp: 2.04.2016).
28 M. Kornak, Małoletni…, op.cit.,s. 188.
29 Ibidem, s. 190.
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formacji, dotyczących faktów i okoliczności, będących przedmiotem zainteresowania organu procesowego30. Ten etap uzyskiwania dowodu od małoletniego, stanowi najtrudniejszą część jego
przesłuchania z uwagi na niebezpieczeństwo zawarcia sugestii
w formułowaniu pytań. Świadomość sugestywności pytań, nakłada więc na przesłuchującego obowiązek precyzyjnego doboru
słów i właściwego konstruowania pytań31.
Reasumując, w fazie pytań szczegółowych nieodzowne będzie przestrzeganie następujących zasad:
•zadawanie, w miarę możliwości pytań otwartych;
• nieużywanie pytań sugerujących;
•formułowanie pytań adekwatnych do możliwości rozwojowych dziecka, z wykorzystaniem używanych przez nie określeń i sformułowań;
•unikanie pytań budzących w dziecku wtórnie wiktimizujące poczucie winy za zaistnienie, i przebieg przedmiotowych
zdarzeń (np. uległość wobec sprawcy, motywacja sprawcy)32.
W końcowym etapie przesłuchania należy w miarę potrzeby, wyjaśnić dziecku przewidywane procedury prawne i jego
ewentualny w nich udział. Następnie zapytać dziecko, czy chciałoby uzupełnić swoją wypowiedź i zakończyć kontakt treściami
neutralnymi oraz podziękowaniem za wysiłek związany z realizacją trudnych treści. Niedopuszczalne jest jednak gratyfikowanie dziecka po zakończeniu przesłuchania33.
W końcowej fazie przesłuchania na ogół obserwuje się u
dzieci pewne rozluźnienie. Zdarza się jednak, że dziecko po złożeniu zeznań jest zdenerwowane, niespokojne okonsekwencje
swoich wypowiedzi, ich ocenę i swoją rolę w dalszym postępowaniu.Należy dać mu czas na uspokojenie oraz okazać zrozumienie dla jego przeżyć. Zalecane jest zapytanie dziecka, jak czuje się po przesłuchaniu oraz czy ma jakieś obawy. Następnie
warto podjąć próbę ich wyjaśnienia34.
Ibidem, s. 190-191.
Ibidem, s. 191.
32 K. Maliczowska, Psychologiczno…, op.cit.
33 Ibidem.
34 Ibidem, s. 717.
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Warto wspomnieć, iż przy przesłuchaniach prowadzonych
w trybie art. 185a k.p.k. i 185b k.p.k., nie należy odczytywać
dziecku protokołu przesłuchania, ani też odbierać podpisu pod
protokołem. Protokoły z przesłuchań dzieci powinny być sporządzane z zachowaniem specyficznych dla świadka sformułowań, konstrukcji zdań i struktury relacji, a także treści pytań dotyczących najistotniejszych w sprawie kwestii. W przypadku
rejestrowania przesłuchania za pomocą urządzenia utrwalającego dźwięk, protokół powinien ponadto zawierać informacje dotyczące komunikatów pozawerbalnych. Z nagrania przesłuchania sporządza się przekład zapisu dźwięku, który stanowi załącznik do protokołu35.
Uwagi końcowe
W powszechnym odczuciu dzieciństwo kojarzy się z okresem beztroski, zabawy oraz radości. Jednakże, coraz częściej
czas, który powinien być wypełniony szczęściem i spokojem,
ulega zakłóceniu, gdy dziecko staje się świadkiem lub ofiarą
przestępstwa. W takich wypadkach nieodzowne jest uruchomienie machiny wymiaru sprawiedliwości, a tym samym narażenie już raz zranionej, delikatnej i kruchej psychiki dziecka na
oddziaływanie kolejnych negatywnych bodźców. Konieczność
uczestnictwa w nieznanej i niezrozumiałej, a przede wszystkim
pomijającej dziecięce potrzeby procedurze karnej naraża dziecko
na dodatkowy stres i zagraża powtórną jego wiktymizacją. Taki
stan rzeczy, stawia z kolei przed przedstawicielami wymiaru
sprawiedliwości nowe wyzwania – stworzenie i zastosowanie
takich metod oraz form przesłuchania, aby w sposób jak najmniej inwazyjny wpłynąć na psychikę dziecka36.
Zgodnie z powyższym, czynność procesowa jaką jest przesłuchanie dziecka, będzie wymagała od przesłuchującego zarówno wiedzy psychologicznej i umiejętności pedagogicznych,
jak i osobistych predyspozycji do pracy z dziećmi. Nie łatwo jest
zgodzić się dzisiaj z tezą stawianą jeszcze kilkadziesiąt lat temu,
mówiącą iż dziecko jest niewiarygodnym świadkiem. Właściwie
35
36
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Ibidem, s. 716.
M. Kornak, Małoletni…, op.cit.,s. 290.

przeprowadzone przesłuchanie dziecka dostarcza równie rzetelny materiał dowodowy, jak w przypadku dorosłych. Nie warto
więc rezygnować z zeznań „małych świadków”, którzy mogą
przekazać istotne dla sprawy fakty i okoliczności37. Bez wątpienia, problematyka dziecka jako świadka w postępowaniu karnym na dobre zagościła już w polskiej rzeczywistości procesowej, a zeznania małoletnich niejednokrotnie wywarły istotny
wpływ nie tylko na przebieg, lecz także wynik procesu38. Reasumując powyższe rozważania warto na sam koniec przywołać
myśl J. Lipowskiego i P. Sterna: „System karny zaprasza dzieci,
aby weszły do świata dorosłych i pomogły w naprawieniu
krzywd, które wyrządzili im dorośli. Specjaliści mogą i powinni
poszukiwać wspólnie rozwiązań, które pomogą uchronić dzieci
przed dalszymi urazami, zagrażającymi im ze strony samego
wymiaru sprawiedliwości”39.
Streszczenie:
W artykule poruszonoproblematykę udziału dziecka w
czynności procesowej jaką jest przesłuchanie. Ukazano kwestie
natury psychologicznej i kryminalistycznej przesłuchania dziecka.
W pracy starano się wykazać, jak ważne i doniosłe w skutkach jest
uzyskiwanie zeznań od małoletniego świadka, i jakie obowiązki
ciążą na organach wymiaru sprawiedliwości w zakresie poszanowania praw dziecka i uwzględniania jego dobra. Jednocześnie
podkreślono fakt, iż przesłuchanie prowadzone zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami, skutkuje uzyskaniem
od małoletniego świadka rzetelnego materiału dowodowego.
Słowa klucze: Dziecko, świadek, pokrzywdzony, przesłuchanie, przestępstwo
Abstract:
Legal and psychological aspects of questioning a minor witness
The article brings up an issue of a child who participates in a
procedural act such as questioning. The aspects of psychological
K. Maliczowska, Psychologiczno…, op.cit.
M. Kornak, Małoletni…, op.cit.,s. 292.
39 J. Lipovsky, P. Stern, Przygotowanie dziecka do roli świadka w sądzie — podejście interdyscyplinarne, Dziecko Krzywdzone 6/2004, s. 19.
37
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and criminal nature of questioning a child have been showed. The
paper attempts to show how important and significant in consequences is giving evidence by a minor witness, and what obligations rest with judicial authorities so as to respect the rights of the
child and taking into account the child’s interest. At the same time
the fact has been emphasized that the questioning conducted in
accordance with applicable and legally binding standards results
in obtaining from a minor witness reliable evidence.
Keywords: Child, witness, victim, audition, crime
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Patrycja Wdowik

ABORCJA W POLSCE Z PUNKTU WIDZENIA
MORALNOŚCI I PRAWA
1. Czym jest aborcja?
Temat aborcji zawsze był i zawsze będzie kwestią budzącą
spore kontrowersje ze względu na rozbieżność poglądów wynikających z aspektów prawnych, norm etycznych czy też nauk
teologicznych. Część społeczeństwa odnosząc się do nakazu
„Nie zabijaj” zawartego w Dekalogu uznaje życie człowieka jako
wartość najwyższą. Z takiego oto podejścia możnawysunąć
wniosek, iż nikt poza Bogiem, który obdarza życiem nie ma
prawa podejmować decyzji o odebraniu czyjegokolwiek życia.
Życie jest indywidualnym wielkim darem otrzymanym przez
Boga1. Odebranie człowiekowi życia jest najpoważniejszym pogwałceniem jego autonomii bądź jego wolności. Każdy, kto godzi w życie ludzkie, popełnia zło.
Aborcja, innymi słowy przerywanie ciąży stanowi najpowszechniejszy i najbardziej efektywny sposób zapobiegania narodzinom. Jest to zabieg niezbyt skomplikowany medycznie, ale
kontrowersyjny etycznie i społecznie.2 Ze względu na jego drastyczność, brutalnie wkraczającą w naturalne prawidłowości
prokreacji i nasuwającego skojarzenia z problematyką zabójstwa
budzi on nierzadko zdecydowane sprzeciwy etyczne.3 Ciąża,
określana również stanem błogosławionym jest przedmiotem
ochrony zarówno etycznej jak i prawnej.
Aborcja zawsze wzbudzała burzliwe reakcje teologów, etyków oraz prawników, szczególnie w sytuacjach, gdy przerywaR. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci: etyczne problemy współczesności, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1984, s.304.
2 Wśród ogromnej ilości opracowań ogólnych wspomnieć można m.in. o:
R. Rugh i L.B. Shettles: Od poczęcia do narodzin, Warszawa 1979; G. Williams:
Świętość życia a prawo karne, Warszawa 1960.
3 m.in. R. E. Hall (ed.): Abortion in a Changing World, New York 1970; T. Noonan: The Morality of Abortion: Legal and Historical Perspectives, Cambridge 1971.
1
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nie ciąży ma miejsce wkrótce przed przyjściem dziecka na świat.
Z drugiej zaś strony dokonanie takiego zabiegu jawi się coraz to
większymi wątpliwościami co do słuszności podjętej decyzji
przez przyszłą matkę.
2. Przyczyny dokonywania aborcji
Przerywanie ciąży wbrew pozorom nie jest pojęciem wykreowanym przez czasy współczesne. Mylne postrzeganie tej
powszechnie dziś znanej praktyki wynika z tego, iż obecnie ciągle dyskutuje się na ten temat w znacznym stopniu niż we wcześniejszych epokach, kreując argumenty za i przeciw. Mimo to,
wydaje się on być nadal kwestią definitywnie nierozwiązaną.
Stosowanie aborcji jest tak stare jak dzieje ludzkości, z tym wyjątkiem, że pojęcie to funkcjonowało pod innymi nazwami.
Przyczyny przerywania ciąży stanowią katalog otwarty i są
uzależnione od różnorodnych czynników. Wśród nich możemy
wyróżnić wskazania medyczne, gdy ciąża stanowi poważne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia przyszłej matki.
Kolejną przyczyną jest stwierdzenie przez lekarza, że
dziecko może urodzić się lub urodzi się chore, obciążone wadami, których nie da się zniwelować po jego przyjściu na świat ani
w trakcie jego życia. W takim przypadku zachodzi u kobiet poważna obawa, strach przed urodzeniem i wychowywaniem
„nienormalnego dziecka” połączone z rozgoryczeniem oraz pretensjami do Boga.
Idąc dalej należy niewątpliwie wskazać poczęcie w wyniku
czynu zabronionego. Tutaj przyszła matka będzie się kierować
raczej emocjami, traumatycznymi wspomnieniami tego, co ją
spotkało szczególnie gdy zaszła w ciążę w wyniku gwałtu.
Dziecko będzie zawsze przywoływać powrót tragicznych wydarzeń. Innymi przyczynami, które w żadnym wypadku nie
usprawiedliwiają aborcji patrząc na szeroko pojęte aspekty różnych dziedzin życia są obawa przed utratą urody, przerwa w
karierze zawodowej, brak odczuwania instynktu macierzyńskiego czy po prostu wygoda, brak zobowiązań. Dziecko wiele
zmienia w dotychczasowym życiu.
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Czasami zdarza się, że to przyszły ojciec nie jest emocjonalnie gotowy do bycia rodzicem. Jak w takiej sytuacji powinna
zachować się kobieta, która chce zatrzymać przy sobie i jedno i
drugie a stoi przed wyborem ultimatum? Nie ma tutaj jednomyślnego rozwiązania, gdyż jakkolwiek podjęta decyzja nie będzie ani dobra, ani zła. Choć z pozoru wydaje się być oczywistym, że ktoś kto stawia nas w takiej sytuacji i próbuje podejmować za nas decyzje mające szereg nieodwracalnych konsekwencji, nie jest wart bycia ojcem. Powszechnie są znane również aspekty ekonomiczne i socjalne, gdzie wymienić można
ciężką sytuację materialną, brak płynności finansowej, kobiety
zdane same na siebie bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony rodziny oraz bliskich.
Następnie mamy do czynienia z problemami rodzinnymi,
przede wszystkim skomplikowanymi stosunkami między małżonkami bądź partnerami. Pojawia się obawa, iż dziecko może
wychowywać się w niepełnej rodzinie a wszelkie konflikty, kłótnie odbiorą mu poczucie bezpieczeństwa i nie zapewnią właściwego rozwoju.
W końcu, częstą przyczyna aborcji szczególnie znaną czasom współczesnym jest ciąża kobiety młodej, niezamężnej, niepełnoletniej. Taka sytuacja budzi reakcję społeczeństwa, przede
wszystkim rodziny, krewnych, znajomych z najbliższego otoczenia, a co za tym idzie strach przed hańbą w środowisku. Patrząc jednak z perspektywy XXI w. taki sposób zajścia w ciążę
spotyka się z większą tolerancją niż kilkadziesiąt lat wstecz. Z
całą pewnością decyzja o urodzeniu nieślubnego dziecka będzie
bardziej akceptowana społecznie w porównaniu z decyzją o jego
usunięciu. Jak widać argumentów „uzasadniających” aborcję jest
dosyć sporo. Ale czy rzeczywiście są one wystarczające by
usprawiedliwić odebranie szansy życia?
3. Skutki przerywania ciąży
Poniekąd skutki aborcji można zaliczyć do argumentów uzasadniających sprzeciw tej praktyce. Usunięcie ciąży niesie za sobą
szereg konsekwencji negatywnie rzutujących na zdrowie psychiczne i fizyczne kobiety. Nauki medyczne bardzo obszernie zaj337

mują się badaniem tego zjawiska. Pomimo, iż metody przerywania
ciąży ciągle postępują, wielu lekarzy zwraca uwagę na związane z
nimi ryzyko dla zdrowia kobiety. Występuje ono nawet, gdy zabieg jest legalny i wykonywany w sterylnych warunkach.
Do najczęstszych powikłań zaliczamy obfite krwotoki,
przebicie macicy, zatory powietrzne, stany zapalne, zaburzenia
krążenia. Mogą one pojawić się zarówno w trakcie zabiegu bądź
zaraz po nim. Notowane są również przypadki śmierci. Lekarz
nie może zapewnić kobiecie stuprocentowej gwarancji, iż cały
proces przebiegnie bez uszczerbku na jej zdrowiu. Powikłania
późne i odległe maja miejsce znacznie częściej, są to: krwawienie,
zakażenia narządu rodnego, zapalenia przydatków i błony śluzowej macicy, stany nowotworowe, niewydolność szyjki macicy,
prowadząca do poronienia w drugim trymestrze ciąży, ciąża
pozamaciczna, nieprawidłowości w rozwoju następnej ciąży,
niepłodność i inne4. Jednakże zwolennicy aborcji ciągle podkreślają, iż wedle niektórych badań, niepłodność częściej występuje
po porodzie niż po legalnym zabiegu przerwania ciąży5.
Dokonanie aborcji wywołuje również poważne skutki w
sferze psychicznej zarówno kobiety jak i jej partnera czy rodziny.
Wyodrębniono w tym aspekcie dwa zespoły: PAD (post abortion
distress) oraz PAS (post abortion syndrom), które należą do tzw.
zaburzeń posttraumatycznych, a więc takich, które dopiero po
pewnym czasie mogą się uaktywnić. PAD pojawia się w pierwszych miesiącach po aborcji kończy się do szóstego, ma charakter ostrych reakcji fizycznych i psychicznych.
Zespół PAS najczęściej wywołany jest pewna znacząca okolicznością; symboliczną datą czy ważnym wydarzeniem. Związany jest z poczuciem wielkiej straty. „Syndrom po aborcyjny
(PAS) może wystąpić zaraz po zabiegu lub kilka lat później. Kliniczny obraz tego symptomu wyraża się ciągłym niepokojem
bez uświadomienia sobie jego przyczyny, niezadowolenia z życia, odczuwaniem braku sensu życia, beznadziejnością czy de4 Z. Sternadel, Ciąża niepożądana, Warszawa 1979, s.18-27; E. Zielińska, Oceny
prawnokarne przerywania ciąży. Studiumporównawcze, Warszawa 1986, s.343.
5 C. Tietze, Induced abortion, “A World Review” 1981; R. Allen, E. Ferster, J.
Rubin, Readings in Law and Psychiatry, London 1975, s. 528.
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presja. Często następują zaburzenia relacji z najbliższymi, niechęć do współżycia seksualnego, znużenie życiem. Mogą wystąpić także bardzo silne lęki i koszmary senne, kobieta może słyszeć głosy nienarodzonych dzieci”6.
W 1989 r. ukazał się artykuł Philipa G. Neya i Adele Rose,
omawiający ponad sto publikacji dotyczących skutków przerywania ciąży7. Autorzy stwierdzili, że większość kobiet w wyniku
aborcji doświadczyło poczucia winy, nieszczęścia, niepokoju,
zaburzeń snu, obniżenia poczucia własnej wartości, a także ma
poczucie braku bezpieczeństwa, braku oparcia w najbliższej
osobie – kobiety te przeżywają negatywne zmiany w osobowości, doświadczają zaburzeń seksualnych8.
Do innych skutków aborcji po stronie psychicznej należą
m.in. myśli samobójcze, nieufność i wycofanie społeczne, brak
zdolności do samoprzebaczenia, nawracające wspomnienia dotyczące zabiegu, złudzenia i halucynacje, zaburzenia odżywiania, nadużywanie alkoholu i leków. Aby niwelować te następstwa niezmiernie istotne jest skorzystanie z pomocy psychologa
lub psychiatry. „Aborcja jest dramatycznym wydarzeniem w
życiu kobiety i dlatego nie może pozostawiać śladów w jej psychice i w jej ciele. Będąc daleko idącą ingerencją w naturalny
cykl życia, uderza w naturalny instynkt kobiety, której powołanie najbardziej uwidacznia się w dawaniu życia.Tak więc sama
natura protestuje, powodując długotrwałe załamanie, rozstrój
nerwowy, żal do siebie i innych, którzy do aborcji się przyczynili. Zabójca staje się sam ofiarą”9.
Powszechnie mówi się również o zwiększeniu ryzyka zachorowań w przypadku kobiet, które dokonują aborcji a szczególnie o wystąpieniu u nich chorób nowotworowych. Jednakże
zwolennicy legalizacji zjawiska przerywania ciąży powołują się
na liczne badania, które jednoznacznie wskazują, że liczba zaM. Ryś, Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa 1999.
P. Ney, A. Rose Wickett, Mental Health and Abortion: Review and Analysis,
“Psychiatric Journal of the University of Ottawa” 1989, No.4, s. 506–516.
8 M. Ryś, Psychologiczna analiza zaburzeń występujących po przerwaniu ciąży,
„Wychowawca” 2005, nr 3.
9 M. Ryś, Psycho-biologiczne aspekty przerwania ciąży, Kraków 1994, s.37.
6
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chorowań jest taka sama zarówno w przypadku kobiet, które
poddały się takiemu zabiegowi jak i tych, które nie posiadają
takiego doświadczenia.
Warto wspomnieć również o konsekwencjach natury psychologicznej czy psychosomatycznej personelu medycznego, który
asystuje podczas zabiegów lub wykonuje je10. Tak jak dla chirurga
przeprowadzającego transplantację doniosłe jest pytanie, czy dawca organu jeszcze jest człowiekiem, tak dla ginekologa dokonującego zabiegu przerwania ciąży dokuczliwe bywa pytanie, czy już ma
do czynienia z człowiekiem (w postaci płodu)11.
Inną dosyć ciekawą kwestią jest posiadanie dziecka po
wcześniejszych doświadczeniach aborcji, a konkretnie ułożenie
relacji rodzinnych mając za sobą pewną niezamknięta, ciągle
wracającą przeszłość. Pojawia się pytanie, czy dziecko będzie z
szacunkiem odnosiło się do swojego rodzica, skoro ten odebrał
kiedyś szansę życia jego bratu lub siostrze?Aborcja, uszkadza
więź między matką i dzieckiem oraz między ojcem i dzieckiem.
Różne mogą być też opinie innych krewnych, najbliższych, przyjaciół, otoczenia. Jedni będą udzielać wsparcia, drudzy mogą
„wytykać palcami”. Na tym opiera się indywidualne zdanie na
konkretny temat każdego z nas.
4. Aborcja a moralność
Problem dopuszczalności i wykonania aborcji sieje spore
kontrowersje społeczne, a także stanowi przedmiot różnych ocen
moralnych. Religia chrześcijańska kategorycznie sprzeciwia się
zabiegom przerywania ciąży. Etycy i teolodzy uważają, że płód
jest człowiekiem, a więc aborcja stanowi czyn haniebny, niegodny. Taki pogląd nie posiada jednak poparcia ze strony ustawodawcy, gdyż płód rozumiany jest w sferze przepisów prawnych
nieco odmiennie. Przeciwnicy przerywania ciąży powołują się
na przepis ustawy zasadniczej wskazujący, iż Rzeczpospolita

H. E. King, L. G. Calhoun, Psychological responses to terminated pregnancy,
New York 1980, s. 55–83.
11 R. Tokarczyk, op.cit. s.197.
10
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Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia12.
Tym samym krytykują ustawowe regulacje dopuszczalności
aborcji, która traktowana jest jako zabójstwo ze szczególnym
okrucieństwem, gdyż ofiarą jest istota, nie mająca możliwości
obrony. Nie istnieje zatem żadne usprawiedliwienie tego czynu.
Tylko osoba ludzka ze względu na swoją racjonalność i rozumność jest zdolna wziąć odpowiedzialność za rozwój świata.
Być człowiekiem to znaczy być odpowiedzialnym13. Gwarantowanie prawa do życia każdemu człowiekowi jest wyrazem szacunku dla ludzkiej godności. Pielęgnowanie daru życia pozostaje warunkiem koniecznym. Podważanie tego prawa spowoduje
poczucie zagrożenia. Prawo to bowiem wyznacza granice, których nie wolno przekroczyć przy realizowaniu własnych planów. Nakaz moralny „Nie zabijaj człowieka” staje w obronie
ludzkiej egzystencji oraz daje możliwość realizacji życiowych
losów człowieka. A jak wiadomo – ostatnim kontynentem nie
zbadanym przez człowieka jest człowiek14.
W połowie XX w. problematyka przerywania ciąży stała się
tematem dyskusji filozoficznych. Filozofowie zgromadzili wile
argumentów przemawiających za etyczną dopuszczalnością
aborcji. Na czołowych miejscach wymieniają: dążenie do ochrony życia matki, troskę o jej zdrowie fizyczne i umysłowe, potrzebę usuwania skutków gwałtu, unikanie rodzenia kalekich
dzieci, obronę prawa kobiety do określania swych pragnień prokreacyjnych, uprawnienie do sprawowania przez kobietę kontroli nad własnym ciałem, czynienie zadość wymaganiom sprawiedliwych wskazań społecznych, ekonomicznych, politycznych, demograficznych15.
Niewątpliwie interesująca pozostaje odpowiedź na pytanie,
czy każde życie ludzkie posiada taka sama wartość. Kwestia ta
zaznacza się w przypadkach ratowania życia istot ludzkich niebędących jeszcze osobami np. płodu. Pojawia się wątpliwość,
12 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78,
poz. 483).
13 A. Saint – Exupery, Ziemia – ojczyzna ludzi, Warszawa 1966, s.115.
14 E. Morin, Zagubiony paradygmat – natura ludzka, Warszawa 1977, s.160.
15 R. Tokarczyk, op.cit. s.97.
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czy w przypadkach konfliktu między życiem istoty a osoby
ludzkiej np. płodu i matki, ich wartość należy traktować tak samo, czy tez różnicować; jeśli różnicować to w jaki sposób? Nie
ma konkretnej odpowiedzi na wyżej postawione pytanie, stanowiska w tej kwestii są podzielone. Teolog Tomasz Sanchez uzasadniał, że w sytuacji zagrożenia dla życia kobiety ciężarnej płód
odgrywa rolę nie tyle części jej ciała, ile rolę „niesprawiedliwego
agresora”16. Stanowisko takie zniechęcało do dyskusji nad dopuszczalnością przerywania ciąży. Tak więc teologia katolicka
przyznawała przewagę ochronie płodu nad ochroną życia matki.
Pogląd ten znalazł potwierdzenie w dokumentach Soboru Watykańskiego II, w których raz jeszcze potępiono aborcję uznając
ja za zbrodnię. Powtarzano go wielokrotnie w ostatnich latach
ustami zwierzchników Kościoła chrześcijańskiego17. W sytuacji
wyboru między jednym życiem a drugim nie ma ani dobrze ani
źle podjętej decyzji.
Bez wątpienia życie jest dla człowieka najcenniejszym dobrem, ponieważ warunkuje korzystanie z wszelkich innych
dóbr. Każdy człowiek pragnie chronić swoje życie; jest to cel
każdego znas. To nie śmierć, lecz życie jest czynnikiem umożliwiającym przetrwanie gatunku ludzkiego. Pragnienie życia tkwi
głęboko w naturze.
5. Aborcja a prawo
Prawnicy odnosząc się do problematyki aborcji nawiązują
zazwyczaj do historycznych rozwiązań z punktu widzenia legislacyjnego a także do regulacji prawnych tego zagadnienia w
innych krajach świata. Jednakże normatywny zakres pojmowania aborcji, wprowadzenie przypadków jej dopuszczalności jest
nieodzownie porównywane z innymi perspektywami, a mianowicie etycznymi, religijnymi, medycznymi, społecznymi jak i
również filozoficznymi.
Rozważając kwestie przerywania ciąży w aspekcie polskiego
ustawodawstwa należy zaznaczyć, iż człowiek pojmowany jest
przez prawo jako osoba fizyczna. Określenie to reguluje prawo
16
17

342

Ibidem, s.95.
Ibidem.

cywilne. Byt osoby fizycznej rozpoczyna się w chwili urodzenia i
kończy w chwili śmierci. Za chwilę urodzenia uznawany jest moment rozpoczęcia porodu, pierwszych bólów porodowych, a w
przypadku rozwiązania ciąży przy pomocy cesarskiego cięcia, są to
pierwsze czynności medyczne związane z tym cięciem. Za chwilę
śmierci uważa się moment śmierci mózgu; trwałe i stałe ustanie
czynności mózgowych, obumarcie rdzenia mózgowego. W związku z przyjętymi regulacjami, o płodzie nie możemy mówić jako o
człowieku. Co prawda nasciturus posiada specyficzny status
prawny, określany jako warunkowa zdolność prawna. Jednakże,
by stać się podmiotem praw i obowiązków nabytych w fazie prenatalnej musi urodzić się żywe.
We wszystkich współczesnych rozwiniętych systemach
prawnych znaleźć można określoną regulację zasad przerywania
ciąży. Szczegółowe normy są inne w różnych krajach. Polskie
ustawodawstwo należy do pierwszych na świecie, które w szerokim zakresie zalegalizowało spędzenie płodu. Uregulowano to
ustawą z dnia 27 kwietnia 1956 r.
„O warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”. Przepisy te dopuszczały przerywanie ciąży przez lekarzy, jeśli przemawiały za tym względy zdrowotne kobiety ciężarnej, jej trudne
warunki życiowe lub zachodziło podejrzenie, że ciąża powstała
w wyniku przestępstwa. Ta nie do końca przemyślana regulacja
sprawiła, że duża liczba kobiet poddawała się tym zabiegom.
Zwolennicy etyki rzymskokatolickiej wskazywali, że polskie
ustawodawstwo nie chroni należycie poczętego życia ludzkiego.18 Ciężko nie zgodzić się z tym stanowiskiem. Stare przepisy
wręcz otwierały kobietom drogę do uwolnienia się od niechcianej ciąży. Za trudne warunki życiowe można uznać wiele zjawisk, m.in. ciężką sytuację materialną, życie w pojedynkę, zbyt
młody wiek, brak dojrzałości emocjonalnej do bycia matką,
skomplikowane stosunki rodzinne.
W obecnym stanie prawnym aborcja co do zasady jest zabroniona. Istnieje jednak katalog przesłanek enumeratywnie
wymienionych w ustawie „o planowaniu rodziny, ochronie płoM. Tarnawski, Zabójstwa uprzywilejowane w ujęciu polskiego prawa karnego,
Poznań 1981.
18
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du ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”
z dnia 7 stycznia 1993 r., które dopuszczają w określonych sytuacjach przeprowadzenie takiego zabiegu. Są to przypadki, gdy:
ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej; badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują
na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego
życiu; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w
wyniku czynu zabronionego.
Początkowo art.4a.ust.1. tejże ustawy wyróżniał czwarta
przesłankę dopuszczającą aborcję w sytuacji, gdy kobieta ciężarna znajdowała się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej
sytuacji osobistej19. Wszystkie pozostałe okoliczności przerwania
ciąży są prawnie niedopuszczalne oraz zagrożoneodpowiedzialnościąkarną.
Legalnej aborcji może dokonać tylko i wyłącznie lekarz.
Jest to katalog zamknięty i żaden inny podmiot nie jest prawnie
uprawniony do przeprowadzenia takiego zabiegu. Elementem
obligatoryjnym jest również pisemna zgoda kobiety na przerwanie ciąży. Nikt nie może podjąć tej decyzji za ciężarną, to do niej
należy ostatnie słowo. W wyjątkowych sytuacjach wyrażenie
zgody na aborcję spoczywa na przedstawicielu ustawowym.
Dotyczy to ciężarnej małoletniej bądź kobiety ubezwłasnowolnionej, jednakże przepisy jasno precyzują, iż mamy tutaj do czynienia tylko i wyłącznie z ubezwłasnowolnieniem całkowitym.
W przypadku małoletniej, która ukończyła 13 rok życia, a
więc posiada już zdolność do czynności prawnych wymagana jest
również zgoda jej przedstawiciela ustawowego ze względu na to,
że zdolność do czynności prawnych jest ograniczona przez kryterium wieku. Bardziej skomplikowana procedura ma miejsce, gdy
małoletnia nie ukończyła jeszcze 13 roku życia. Tutaj decyzję o dopuszczalności wykonania zabiegu przerwania ciąży podejmuje sąd
opiekuńczy. Ciężarna może jedynie wyrazić swoją opinię na ten
temat, która w żaden sposób nie wiążę sądu a ma jedynie charakter
fakultatywny. Odrębną kwestię stanowi regulacja prawno-karna,
Utracił moc obowiązującą na podstawie obwieszczenia Prezesa TK z dn.
18.12.1997 r. (Dz. U. Nr 157, poz.1040).
19
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która przewiduje odpowiedzialność karną wobec osoby współżyjącej z małoletnim poniżej 15 roku życia. Za ten czyn grozi kara
pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Przerwanie ciąży ze względu na zagrożenie dla zdrowia
lub życia dziecka jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez
płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety. Natomiast w przypadku ciąży powstałej na skutek czynu zabronionego dopuszczalność jej przerwania zachodzi wtedy, gdy
od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni. Warto
zwrócić uwagę na to, iż w sytuacji zagrożenia dla życia lub
zdrowia matki dopuszczalność wykonania zabiegu nie została
przez ustawodawcę określona ramami czasowymi. O wystąpieniu okoliczności uzasadniających usuniecie ciąży stwierdza inny
lekarz niż ten dokonujący aborcji. Wyjątek stanowi bezpośrednie
zagrożenie życia kobiety. Jednakże o dopuszczalności przerwania ciąży powstałej w wyniku przestępstwa decyzję podejmuje
prokurator.
Kwalifikacje zawodowe lekarzy do przeprowadzenia zabiegu oraz stwierdzenia okoliczności uzasadniających jego przeprowadzenie określa Minister Zdrowia i Opieki Społecznej po
zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej.
Aktualnie podejmowane są próby zmiany obecnego stanu
prawnego, regulującego kwestię dopuszczalności przerywania
ciąży. Ich inicjatorzy traktują aborcję jako niezasłużony wyrok
śmierci, jako brutalne karanie dziecka za czyny rodziców. Twórcy zmienili tytuł ustawy na tę „o ochronie życia i zdrowia ludzkiego od poczęcia”. Bierni nie pozostają także przeciwnicy
zmian aktualnych regulacji ustawodawczych. Podnoszą oni zarzut, iż ustawa odbierze kobietom konstytucyjne prawo do
zdrowia i prywatności, a takie rozwiązanie problemu przerwania ciąży pomoże tylko rozwijać aborcyjne podziemie. Nie trudno zauważyć, że temat aborcji wykazuje związki z polityka państwa. Pytanie czy postulaty zmian będą faktycznie miały odzwierciedlenie w rzeczywistości, skoro problem ten od lat
„otwiera i zamyka kadencję”. Rzeczpospolita Polska czasów
współczesnych jest coraz bardziej podatna na doktryny liberalne. Doskonale widać to na przykładzie takich problemów spo345

łecznych jak aborcja. Obecnie liczy ona coraz większe grono
zwolenników, a poglądy o prawie decydowania o własnym ciele
stanowią czołowy argument opowiadający się za dopuszczalnością przerywania ciąży. Biorąc to pod uwagę, alternatywa zmian
ustawodawstwa w kierunku ograniczenia aborcji wydaje się być
niestety ciężka do osiągnięcia.
W mojej opinii szczególnie niezrozumiałe jest prawo do
usunięcia ciąży powstałej w wyniku czynu zabronionego. Jest to
sytuacja, gdzie ani matka, ani dziecko nie są niczemu winne. W
takim przypadku państwo powinno tworzyć programy udzielania wsparcia dla kobiet, zarówno tej materialnej jak i duchowej,
poprzez zapewnienie m.in. fachowej i bezpłatnej pomocy lekarza ginekologa, psychologa czy psychiatry. Aborcja nie jest tutaj
żadnym rozwiązaniem. Jej dokonanie może wywołać jeszcze
większe negatywne konsekwencje w sferze emocjonalnej kobiety. Jeśli trauma po urodzeniu dziecka będzie się nadal utrzymywać, zawsze pozostaje możliwość zapewnienia mu rodziny zastępczej, gdzie otrzyma szanse życia pełnego miłości połączonego z prawidłowym rozwojem. I to właśnie państwo powinno
udzielać pomocy takim dzieciom, a nie skazywać je na pewną
śmierć bez możliwości obrony.
6. Aborcja w polskim prawie karnym materialnym
Przerwanie ciąży w polskim prawie karnym nie jest traktowane jako zabójstwo. Jednakże każdy człowiek posiada prawo
do życia. Stanowi ono jedną z najważniejszych gwarancji wyrażonych w obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej. W związku z tym przepisy prawne chronią życie ludzkie, również to nienarodzone, co szczególnie można zauważyć sięgając do Kodeksu
Karnego.Ustawa ta kwalifikuje aborcję jako przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, a mówiąc ściślej stanowi ona występek.
Wyróżniamy dwa przypadki bezprawnego przerwania ciąży.
Pierwszy z nich ma miejsce, gdy przerwanie ciąży następuje za
zgodą matki – jest to typ podstawowy przestępstwa aborcji. Z
drugiej strony mamy typ kwalifikowany, warunkujący surowszą
odpowiedzialność karną w sytuacji, gdy usunięcie ciąży następuje wbrew woli kobiety. Są to przypadki stosowania wobec niej
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przemocy lub gróźb karalnych, a także doprowadzenia do aborcji w wyniku podstępu.
Warto zwrócić uwagę na katalog podmiotów, które ponoszą odpowiedzialność karną za przerwanie ciąży. Są to osoby,
które za zgodą kobiety dokonały czynności skutkujących usunięciem ciąży; osoby nakłaniające lub udzielające pomocy w wykonaniu aborcji. Mamy zatem do czynienia z karalnością podżegania i pomocnictwa na takich samych zasadach jak za dokonanie czynu. Za jakikolwiek udział w przerwaniu ciąży w jakiejkolwiek z wyżej wymienionych form grozi odpowiedzialność
karna w postaci kary pozbawienia wolności do lat 3. Ulega ona
jednak zdecydowanemu zaostrzeniu, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem matki. Dyskusje i kontrowersje może budzić aspekt odpowiedzialności karnej samej kobiety. Kodeks karny jednak milczy na ten
temat. Można zatem wysunąć wniosek, że istnieje brak takowej
odpowiedzialności. Co prawda kobieta nie uczestniczy w czynnościach aborcyjnych bezpośrednio, ale cały ten proces inicjuje
jej zgoda na dokonanie zabiegu przerwania ciąży.
Za dokonanie aborcji zarówno za zgodą matki lub wbrew
jej woli, ustawodawca przewiduje surowszą odpowiedzialność
karną jeśli następstwem wykonanych czynności z nią związanych jest śmierć kobiety. Spory może wzbudzać kwestia dokonania aborcji w sytuacji, gdy dziecko osiągnęło już zdolność do
samodzielnego życia poza organizmem matki, a więc przyszło
już na świat. Nasuwa się pytanie, dlaczego czyn uśmiercenia
takiego dziecka jest objęty surowszą odpowiedzialnością karną,
a nie jest traktowany już jako zabójstwo?
Podsumowanie
Aborcja od zawsze wywołuje spór etyczny, moralny i
prawny. Osiągniecie kompromisu w tej kwestii nie jest ostatecznie możliwe ze względu na niedające pogodzić się różnice poglądowe między zwolennikami a przeciwnikami.
Obecne regulacje prawne również nie są w stanie załagodzić tego konfliktu. Jedni uważają, iż są one zbyt rygorystyczne i
naruszają wolność decydowania o własnym życiu. Drudzy zaś
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twierdzą, iż prawo w tym zakresie powinno zostać zaostrzone,
gdyż w nienależyty sposób chroni życie poczętego dziecka, które
nie jest w stanie samo się bronić. Przerwanie ciąży bez względu
na okoliczności nigdy nie będzie dobra decyzją. Jest to zabieg
nieodwracalny i najczęściej powodujący negatywne konsekwencje zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej. Na matkę zawsze będzie spadał ciężar winy i odpowiedzialności za odebranie
możliwości życia własnemu dziecku.
Dyskusja na temat aborcji nie ma końca. Brak jest punktu,
w którym dla storn opowiadających się za i przeciw istniałaby
alternatywa dla uzyskania konsensusu w tej kwestii. Mamy
prawo decydowania o własnym życiu, ale czy przysługuje nam
prawo decyzji o cudzym życiu? Przepisy prawne oraz normy
moralne udzielają odmiennych odpowiedzi na to pytanie.
Summary
Legal and moral look at abortion in Poland
Abortion has always been a controversial issue concerning
ethics, morality and legal system. It seems, that the compromise
will never be achieved on account of different opinions of both:
supporters and opponents and their opposite positions. What is
more, current legal regulations will not appease the conflict.
Some believe, that the regulations are too strict and they
violate one`s personal freedom. The others claim, that the rules
should be tightened as people are not allowed to make decisions
on the behalf of the unborn because it cannot protect itself, each
and every life should be protected and the abortion will never be
a proper decision irrespective for the reasons.
The abortion is a irremediable treatment. In most cases it
has some negative consequences: physical and mental as well.
The whole responsibility for taking away child`s life is always on
the mother`s side, her situation is the most complicated and the
hardest. It appears, that the discussion is endless and there is no
adequate solution. Both, opponents and supporters of the abortion have their reasons nevertheless, there is no alternative neither possible consensus. It is obvious, that we have the right to
make all decision considering our lives but are we able, are we
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allowed to determine the unborn life? Legal regulations and
moral norms are opposite to each other what does not make the
choice easier.
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NIEUCZCIWA KONKURENCJA - PROBLEMY
PRAKTYCZNE I PROPOZYCJE DLA USTAWODAWCY
1. Przedstawienie tematyki nieuczciwej konkurencji
Zjawisko konkurencji napędza rozwój przedsiębiorstw i
stanowi jeden z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego. Jest ono pojęciem skomplikowanym i obszernie opisywanym w naukach ekonomicznych. Podkreślenia wymaga że
pojęcie konkurencji nie zostało w sposób bezpośredni określone
przez ustawodawcę. Sąd Najwyższy zauważa: „Złożone i wielopłaszczyznowe zagadnienie konkurencji można określić jako rywalizację co najmniej dwóch podmiotów w dążeniu do osiągnięcia tego samego celu, lecz z jednoczesnym działaniem zmierzającym do uzyskania
przewagi. Konkurencja gospodarcza, rozumiana jako zespół środków i
czynników mających ukazać atrakcyjność i siłę przedsiębiorstwa, jest
nieodłącznym elementem wolności handlowej i przemysłowej w warunkach gospodarki rynkowej. Jednakże nie wszystkie środki użyte w
celu poparcia własnych dążeń w walce o rozszerzenie kręgu odbiorców
dla sprzedawanych(produkowanych) towarów okazują się – w świetle
obowiązujących przepisów – dozwolonymi"1.
Celem niniejszego artykułu jest określenie granic między
konkurencją a czynami nieuczciwej konkurencji a w konsekwencji przedstawienie problemu rozwoju nieuczciwej konkurencji w
Polsce, oraz propozycji jego ograniczenia.
Przyjmuje się, że konkurencja między przedsiębiorcami
sprowadzać się winna do działań zmierzających do wytwarzania
jak najlepszej jakości oferowanych towarów bądź usług. Cel ten
można uzyskać na szereg sposobów jak np. większy wybór towarów, lepszą obsługę sprzedaży, zmniejszenie kosztów działalności, stosowanie różnego typu promocji. Zachwianie równowagi następuje natomiast w sytuacji gdy w ramach konkurenWyrok Sądu Najwyższego z dnia 25.05.1991 r. w sprawie sygn. akt: II CR
445/90
1
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cji między podmiotami obrotu gospodarczego pojawiają się
działania zmierzające do uzyskania przewagi ekonomicznej nieuczciwymi, nielojalnymi lub wręcz zabronionymi metodami.
W kontekście powyższego na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za czyny nieuczciwej
konkurencji uważa się:
1) wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa;
2) fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług;
3) wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług
4) naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
5) nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy
6) naśladownictwo produktów
7) pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
8) utrudniania dostępu do rynku
9) przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
10) nieuczciwa lub zakazana reklama
11) organizowanie systemu sprzedaży lawinowej
1) Oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd
Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie
przedsiębiorstwa, które może wprowadzić w błąd klientów co
do jego tożsamości. Może być to np. użycie w firmie skrótu firmy innego przedsiębiorstwa w ten sposób, że wywoła to błędne
przekonanie o pochodzeniu danego towaru od innego przedsiębiorcy niż w rzeczywistości ma to miejsce.
2) Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług
Czynem nieuczciwej konkurencji będzie takie oznaczenie
towaru lub usługi, które może wprowadzić w błąd klienta, co do
jego istotnej cechy. Cechy istotne w rozumieniu analizowanego
przepisu to pochodzenie, ilość, jakość składniki i sposób zastosowania danego towaru lub usługi. Podkreślenia wymaga, że w
rozumieniu przepisu cechą istotną jest również ryzyko związane
z korzystaniem z towaru.
Ponad powyższe podkreślenia wymaga, że za czyn nieuczciwej konkurencji uważane będzie również oznaczenie fał352

szywym lub wprowadzającym w błąd oznaczeniem geograficznym. Ma to zastosowanie także do fałszywego bądź oszukańczego używania oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia chronionych na podstawie odrębnych przepisów.
3) Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje przedsiębiorstwa. Informacje
te muszą posiadać dla przedsiębiorcy wartość gospodarczą a
nadto musiał on podjąć niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności.
4) Nakłanianie do niewykonania umowy lub obowiązków pracowniczych
Za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się także nakłanianie do rozwiązania, niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy w celu osiągnięcia korzyści lub zaszkodzenia konkurentowi. Przepis ma zastosowanie również do pracowników przedsiębiorcy.
5) Naśladownictwo produktów
Naśladowanie gotowego produktu poprzez kopiowanie jego zewnętrznej postaci stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
Naśladownictwo takie musi jednak grozić wprowadzeniem w
błąd klienta co do tożsamości produktu lub producenta.
W zakresie powyższego podkreślenia wymaga, że dozwolone jest naśladowanie cech funkcjonalnych produktu jeżeli takie
naśladownictwo nie może wprowadzić klienta w błąd. Przyjmuje się że cechą funkcjonalną produktu jest cecha niezbędna dla
zapewnienia mu użyteczności.
6) Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o swoim lub innym przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy.
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7. Utrudnianie dostępu do rynku
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji szczegółowo
opisuje działania, uznawane za utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Istotne znaczenie w tej materii ma również dorobek orzecznictwa. Wśród działań o takim charakterze
wymienić można np. sprzedaż towarów poniżej kosztów ich
wytworzenia tj. tzw. „dumping cenowy”.
8. Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną
Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekupstwo osoby
pełniącej funkcję publiczną. Podkreślenia wymaga, że czyn ten
stanowi jednocześnie przestępstwo stypizowane w Kodeksie
Karnym.
9.Nieuczciwa reklama
W zakresie reklamy za czyn nieuczciwej konkurencji uważana jest m. in. reklama:
• sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub
uchybiająca godności człowieka;
• wprowadzająca klienta w błąd w ten sposób, że może to
wpłynąć na jego decyzję o zakupie towaru;
• wywołująca u klientów lęk, wykorzystująca przesądy czy
łatwowierność dzieci.
Niedopuszczalna jest także reklama o charakterze porównawczym, jeżeli jest ona sprzeczna z dobrymi obyczajami. Ocena
zgodności reklamy z dobrymi obyczajami w tym zakresie odnosi
się do kryteriów jej rzetelności i obiektywizmu.
10.Systemy sprzedaży lawinowej
Do czynów nieuczciwej konkurencji zaliczane jest organizowanie systemu sprzedaży lawinowej. Jest to system promujący nabywanie towarów przy wykorzystaniu obietnicy uzyskania
korzyści materialnych w zamian za nakłonienie do dalszych
sprzedaży. Organizowanie systemu sprzedaży lawinowej nie
stanowi jednak czynu nieuczciwej konkurencji jeżeli w/w korzyści pochodzą ze środków uzyskanych z zakupu lub sprzedaży usług po cenie której wartość nie przekracza w sposób rażący
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ich rzeczywistej wartości rynkowej. Przepis nie ma również zastosowania w sytuacji gdy osoba rezygnująca z udziału w systemie ma prawo do odsprzedaży organizatorowi wszystkich
towarów zakupionych w okresie sześciu miesięcy za kwotę nie
mniejszą niż dziewięćdziesiąt procent ceny wszystkich towarów.
11.Sprzedaż w sklepach dyskontowych pod własną marką
Czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów oznaczonych
marką stanowiącą własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych, jeżeli towary te stanowią ponad dwadzieścia procent
wartości obrotów.
Powyższe wskazują na podstawowe działania określone
przez ustawodawcę jako praktyki nieuczciwej konkurencji.
Przybliżenie wszystkich przepisów wydaje się bezcelowe w kontekście przedmiotu niniejszego artykułu, podkreślenia jednak
wymaga, że w/w ustęp art. 3, podobnie jak inne przepisy stanowią katalog zamknięty. Co ciekawe ustawodawca przewidział
również okoliczność, że praktyka gospodarcza wytwarzać będzie inne, nieznane ustawie metody nieuczciwego uzyskania
przewagi ekonomicznej a w konsekwencji czego zamknięty katalog czynów określających nieuczciwą konkurencję okazać się
może niewystarczający. W związku z tą okolicznością w ust. 1
cytowanego artykułu stworzył klauzulę generalną czynu nieuczciwej konkurencji.
W myśl klauzuli generalnej za czyn nieuczciwej konkurencji uważa się działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy
lub klienta. Przyjąć należy że art. 3 ust. 1 ustawy stanowi lex generalis dla czynów określonych w ust. 2 przepisu, pozostałych
przepisach ustawy oraz dla czynów nieuczciwej konkurencji
określonych w innych aktach prawnych. Zgodnie z wyrokiem
Sądu Apelacyjnego w Łodzi: „jeżeli określone działanie nie mieści
się w katalogu czynów wyraźnie zakazanych przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy na podstawie przewidzianej w art.
3 ustawy klauzuli generalnej, jako uniwersalnego zakazu nieuczciwej
konkurencji, ocenić charakter tego działania, z uwzględnieniem prze355

słanek przewidzianych w tym przepisie” 2. Sam przepis odsyła do
sytemu ocen pozaprawnych a tym samym zasadniczego znaczenia w jego interpretacji nabiera dorobek orzecznictwa. Okoliczność ta ma tym większe znaczenie, że art. 3 ust .1 ustawy stanowi samodzielną podstawę uznania określonego zachowania za
czyn nieuczciwej konkurencji3.
Przesłanką analizowanego przepisu jest naruszenie dobrych
obyczajów bądź sprzeczność z prawem danego działania. Działanie o takim charakterze musi wystąpić kumulatywnie wespół z
zagrożeniem interesu przedsiębiorcy. Tytułem przykładu: Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 2 lutego 2001 r. stwierdził że prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji nie stanowi wystarczającej przesłanki do uznania za czyn nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu art. 3 jeżeli jego skutkiem nie było zagrożenie lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta4. Podkreślenia wymaga, że podstawą roszczenia jest właśnie
zagrożenie a nie naruszenie tegoż interesu. Nie jest więc wymagane wykazanie powstania określonej szkody majątkowej i związku
przyczynowego między działaniem a jej wystąpieniem.
„Sprzeczność z prawem” w rozumieniu ust. 1 art. 3 u.z.n.k.
nie zachodzi w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ponieważ skutki takich zachowań zostały całościowo unormowane w prawie cywilnym. Niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy może być natomiast przypadkiem naruszenia nie tylko przepisów prawa cywilnego, lecz
również dobrych obyczajów, o których mowa w art. 3 ust. 1
(bądź realizować hipotezę któregoś z nazwanych czynów nieuczciwej konkurencji)5.
Znaczenie niezdefiniowanego ustawowo pojęcia "dobrych
obyczajów" było przedmiotem licznych wypowiedzi w piśmienWyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie sygn. akt: I ACr 308/95
3 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie sygn. akt:
II CSK 44/09
4 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie sygn. akt: IV
CKN 255/00
5 Du Vall Michał, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz,
wyd. VI Opublikowano: LexisNexis 2013
2
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nictwie prawniczym, przy czym zasadnicze różnice ogniskowały
się wokół kwestii, czy pojęciem tym ustawa posługuje się w takim samym znaczeniu w obu przepisach, czy też znaczenie tego
pojęcia jest w nich różne. Najczęściej akceptuje się nową tendencję w odczytywaniu pojęcia dobrych obyczajów w rozumieniu
art. 3 ust. 1 u.z.n.k., którą charakteryzuje podejście ekonomiczno-funkcjonalne. Jego istotą jest przywiązywanie wagi nie do
przestrzegania dobrych obyczajów "w ogóle", ale do zachowania
przedsiębiorców w działalności gospodarczej. Syntetyczne ujęcie
tych poglądów wyraża się w stwierdzeniu, że dobre obyczaje to
normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. Odchodzi się tu zatem od ujęcia tradycyjnego, zgodnie z
którym dobre obyczaje były oceniane z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, a istotne kryterium stanowiło
poczucie godności ogółu ludzi, myślących sprawiedliwie i
słusznie6.
Istotne znaczenie ma również orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2004 r. w którym podkreślone jest, że dla
zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu analizowanego przepisu nie jest konieczne istnienie zamiaru wprowadzenia w błąd lub „wdarcia się w cudzą klientelę”. Sąd Najwyższy za wystarczającą samą bezprawność działania przedsiębiorcy bez wymogu wykazania jego winy7.
Od przedsiębiorcy który dokonał czynu nieuczciwej konkurencji można żądać mi.: zaniechania niedozwolonych działań,
usunięcia ich skutków, złożenia określonego oświadczenia, naprawienia wyrządzonej szkody itp. Z roszczeniami może także
wystąpić organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadza
ponadto odpowiedzialność karną z tytułu popełnienia czynów
przewidzianych w ustawie. Popełnienie jednego z opisanych w
ustawie przestępstw skutkować może karą grzywny, ogranicze6 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r. w sprawie sygn akt:
III CKN 213/01
7 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie sygn. akt:
III CK 15/04
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nia wolności a nawet pozbawienia wolności. Ściganie przestępstw z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji następuje na wniosek pokrzywdzonego.
I. Czyn nieuczciwej konkurencji w oparciu o kazus z
praktyki kancelarii adwokackiej.
Lektura powyższej analizy prowadzić mogłaby do wniosku, ustawodawca stwarzając katalog zamknięty czynów stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji (m.in. art. 3 ust 2) oraz
klauzulę generalną określoną w art. 3 ust. 1 zabezpieczył obrót
gospodarczy przed podobnymi działaniami. Niestety praktyka
pokazuje, że rozwiązania te należy uznać za niewystarczające.
Teza powyższa oparta zostanie na kazusie z praktyki kancelarii adwokackiej.
Strony X i Y są spółkami prowadzącymi działalność gospodarczą m. in. w zakresie produkcji i sprzedaży preparatów
chemii czyszczącej.
X produkuje i wprowadza do obrotu preparaty opatrzone
zwrotem „Silvux” m.in. „Silvux Silny”, „Silvux Słaby” itp.
Y również produkuje i wprowadza do obrotu preparaty
opatrzone zwrotem „Silvux” m.in. „Super Efekt silvux”, „Super
Efekt silvus - zapachowy”.
X jest uprawniona z prawa ochronnego na znak towarowy
słowny „Silvux” . Od wielu lat w sposób ciągły posługiwała się
przedmiotowym znakiem w obrocie gospodarczym. Obydwie
spółki oznaczają przy pomocy zwrotu „silvux” jedynie produkty
do czyszczenia srebra.
W tym stanie X wytacza powództwo przeciwko Y podnosząc, iż narusza ona art. 296 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – prawo własności przemysłowej8 w myśl którego naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
identycznych towarów.

art. 296 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – prawo własności
przemysłowej, Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz 508 z późn. zm.
8
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X z ostrożności procesowej na ew. nie uznania powyższego
zarzuca pozwanej również naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.pl.
Podnosi, że oznaczenia używane przez strony są do siebie podobne, jak również, że sposób oznaczenia produktów pozwanej
powoduje ryzyko pomyłki, co do pochodzenia towaru. Tezę o
identyczności lub ew. podobieństwie znaków X opiera na podstawie samej okoliczności użycia przez Y słowa „silvux”, które
ma powodować podobieństwo oznaczeń.
Jednocześnie razem z powyższym X podnosi, że Y wyczerpała znamiona czynu nieuczciwej konkurencji tj. art. 10 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowiącego, że czynem
nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług
albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd, co do
pochodzenia, ilości, jakości składników, sposobu wykonania,
przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji
lub innych istotnych cech towarów albo usług.
X żąda naprawienia wyrządzonej jej szkody, jak również
zaprzestania dalszego wprowadzania do obrotu przez Y produktów opatrzonych słowem „Slivux” i wycofania z obrotu produktów już do niego wprowadzonych. Składa w tym przedmiocie odpowiednie wnioski zabezpieczające. W związku z powyżej
określonym stanem faktycznym wydawać się może że roszczenia X są uzasadnione. Teza ta jednak nie opiera się na prawdzie.
Bliższe zapoznanie się z praktyką obrotu gospodarczego
wskazuje, że tak w Polsce jak i na terenie Unii Europejskiej powszechną praktyką jest stosowanie zwrotu „silvux” nie tylko do
opisania produktów czyszczących stosowanych przy srebrze ale
generalnie przy wszystkich produktach w jakikolwiek sposób ze
srebrem powiązanych.
Towary stron nie są jednakowe ale jednorodzajowe tj. obydwie strony produkują preparaty profesjonalnej chemii oczyszczającej przeznaczonej do czyszczenia elementów srebrnych.
Jednorodzajowości towarów nie należy utożsamiać z ich identycznością obejmuje ona bowiem towary tak identyczne jak i
podobne9. Oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym
zob. wyrok NSA z dnia 08.11.2002 r., sygn. II SA 4031/01; wyrok WSA w
Warszawie z dnia 05.11.2012 r., sygn. VI SA/Wa 1789/12; wyrok WSA w
9
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tylko wtedy gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzenia żadnych dodatkowych elementów wszystkie elementy
składające się na ten znak lub gdy rozpatrywane jako całość wykazuje różnice które są tak nieznaczne, że mogą zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta10.
Nie można powiedzieć aby X korzystała z oznaczeń identycznych z Y chociaż obydwie korzystają ze zwrotu „silvux”. X
produkuje jednak preparaty opatrzone zwrotem „Sivux” m.in.
„Silvux Silny”, „Silvux słaby” itp. – „silvux” jest dominującym
zwrotem w oznaczeniu towaru stanowiącym nazwę własną
produktu. Dominującym zwrotem w towarach Y jest natomiast
zwrot „Super Efekt” stanowiący zarejestrowaną nazwę własną
produktu połączoną z opisem „silvux” stosowanym w obrocie
gospodarczym de facto jako zwrot „do srebra”.
Nie może również ujść uwagi, że na rynku funkcjonują
także inne oznaczenia stosujące słowo „silvux”. Skoro znak ten
został zarejestrowany to Urząd Patentowy pozytywnie zweryfikował jego zdolność odróżniająca tj. zdolność do odróżniania
towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 p.w.p.). Jednak jakkolwiek fakt jego rejestracji jest bezsporny to wątpliwym jest twierdzenie, że już samo
użycie określenia „silvux” wywołuje identyczność stosowanych
oznaczeń. W tym zakresie Najwyższy Sąd Administracyjny
wskazuje, że nie ma co do zasady przeszkód do inkorporowania
w znaku późniejszym elementów znanych we wcześniejszych
znakach o ile późniejszy znak zachowuje swój charakter odróżniający, nie wprowadzający w błąd nabywcy co do przeznaczenia towarów oznaczonych tym znakiem11.

Warszawie z dnia 27.10.2009 r., sygn. VI SA/Wa 1115/09 potwierdzony wyrokiem NSA z dnia 11.05.2011 r., sygn. II GSK 521/10
10 por. wyrok TSUE z dnia 20.03.2003r., C-291/00, LTJ Diffusion
11 zob. wyrok NSA z dnia 11 października 2011 r. w sprawie sygn. akt: II
GSK 914/10
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Przykład znaków niepodobnych (a co za tym idzie – nieidentycznych):
ONLY
ONLY
FOR Wyrok
NSA
z
dnia
YOU
23.03.2010r., sygn. II GSK
533/09 „fakt użycia w spornym
znaku składającym się z trzech
wyrazów wyrazu stanowiącego w
całości znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem nie
jest wystarczającą, samodzielną
przesłanką do zastosowania art.
132 ust. 2 pkt.2 p.w.p”
Jednocześnie w związku z faktem że zwrot „silvux” jest
zwrotem powszechnie używanym w obrocie gospodarczym
oczywiście bezzasadnym jest twierdzenie, że w realiach sprawy
zajść mogło ryzyko skojarzenia znaku Y ze znakiem zarejestrowanym jedynie z tego powodu że użyte jest w nim słowo zarejestrowane przez X. Pojęcie „niebezpieczeństwo wprowadzenia w
błąd” nie jest tożsame z niebezpieczeństwem skojarzenia pomiędzy znakami w szczególności jeżeli użyte są w nich zwroty powszechnie używanego w obrocie gospodarczym jako „do srebra”. Samo skojarzenie nie musi bowiem prowadzić do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.
W związku z powyższym roszczenia X w zakresie prawa
własności przemysłowej były bezzasadne.
Jednocześnie bezzasadnym było również twierdzenie powódki aby pozwana wyczerpała znamiona czynu z art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wątpliwości budzi czy Y oznaczała swoje towary wykorzystując znak towarowy X i powodując tym samym ryzyko konfuzji konsumentów. Abstrahując od określonej powyżej argumentacji (która również i tu znajduje zastosowanie) nie można powiedzieć aby Y oznaczyła swoje towary w ten sposób aby wywołały ryzyko, że konsument nabędzie błędne przekonanie o
istnieniu powiązań gospodarczych pomiędzy stronami bądź też
pochodzenia towarów i tożsamej jakości produktów. Słowo „si361

lvux” jest bowiem powszechnie stosowane w obrocie gospodarczym i użycie tego zwrotu samo w sobie nie powoduje takiej
konfuzji. Powodować może jedynie skojarzenie „do srebra”. Na
tej samej zasadzie rozróżnienie napojów „Hoop Cola” i „Zbyszko Polo Cola” nie budzi jakiejkolwiek konfuzji konsumentów w
szczególności co do tego że towary te są tożsame lub powiązane
chociaż obydwa z nich oznaczone są tym samym słowem „cola”
obydwa mają identyczne właściwości i zastosowanie a nadto są
podobnie opakowane.
Strony w niniejszej sprawie zawarły ugodę korzystną dla
Y. W późniejszym czasie jednak Y od swoich kontrahentów powzięła informację że X wysuwała wobec nich roszczenia tożsame z określonym powyżej. W realiach sprawy wydaje się, chociaż X prowadziła rzeczywistą działalność gospodarczą, to również „dorabiała sobie” wysuwając wobec przedsiębiorców (teoretycznie - zgodnie z prawem) roszczenia na podstawie błędnie
zarejestrowanego przez Urząd Patentowy znaku towarowego.
Urząd Patentowy (chociaż do tego obowiązany) nie jest w
stanie zbadać każdego zgłaszanego mu znaku towarowego pod
względem korzystania z danego oznaczenia w określonej branży
handlowej. Hipotetycznie możliwa jest nawet sytuacja, że w niniejszej sprawie X zarejestrowała znak wierząc. że ma do tego
prawo a Urząd Patentowy dokonał wstępnych badań w których
nie wykrył że zwrot „Silvux” jest powszechnie stosowany wśród
producentów chemii do oznaczenia „do srebra”.
Podkreślenia wymaga, że wg. wiedzy Y większość przedsiębiorców pozywanych przez X nie znała powyższej argumentacji i zawarła niekorzystne dla siebie ugody.
II. Propozycje rozwiązań dla ustawodawcy
Wobec powyższego stwierdzić należy z całą stanowczością,
że o ile przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania w zakresie praktyk nieuczciwej konkurencji jawią się jako korzystne dla obrotu
gospodarczego, to nie można uznać ich za wystarczające. Generalnie praktyka wskazuje, że w analizowanym zakresie przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym przyjąć winno trzy tory.
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Po pierwsze niezbędnym jest poszerzanie świadomości
prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa już istniejącego. Jak
wskazano w pkt I, pomimo pewnych braków w tym zakresie, cieszyć się możemy kompleksową ochroną przed praktykami nieuczciwej konkurencji. Wiele problemów z nią związanych, podobnie jak wiele zjawisk patologicznych w obrocie gospodarczym wynika nie tyle ze złej jakości prawa, co z jego niestosowania.
Rozważania w tym zakresie pozostają poza sferą zainteresowań niniejszego artykułu i wydają się wymagać odrębnych
publikacji. Tym niemniej podkreślenia wymaga, urzeczywistnienie idei zgodnej z dobrymi obyczajami konkurencji w obrocie
gospodarczym wymaga wiedzy przedsiębiorców o przysługujących im uprawnieniach i co ważniejsze – chęci ich egzekucji.
Po drugie niezbędne wydaje się stworzenie systemu organizacyjnego w którym ustawodawca na bieżąco współpracuje z
reprezentantami tak przedsiębiorców, jak i praktyków prawa w
zakresie okresowych nowelizacji ustaw dotyczących praktyk
nieuczciwej konkurencji.
Powyższe ma to znaczenie, że tworzenie ustaw jedynie w
oparciu o założenia teoretyczne skazuje je na porażkę w zetknięciu z rzeczywistym obrotem gospodarczym. Ustawodawca nie
przewidzi wszystkich możliwych sposobów wykorzystywania i
nadużywania przepisów. Jednocześnie współpraca w tym zakresie jedynie z przedsiębiorcami może okazać się niewystarczająca
a to z tej przyczyny, że jakkolwiek są oni predysponowani do
proponowania rozwiązań mających znaczenie ekonomiczne to
nie są w stanie przewidzieć konsekwencji prawnych postulowanych przez siebie propozycji. W tym zakresie pomiędzy obydwoma grupami pomost porozumienia stworzyć mogą praktycy
prawa. Mają oni doświadczenie w obrocie gospodarczym ze
szczególnym uwzględnieniem prawnych jego aspektów. To z
adwokatami i radcami prawnymi komunikują się przedsiębiorcy
w przypadku zajścia okoliczności jak określone w kazusie. Tym
samym mają oni wiedzę praktyczną bezcenną w zakresie takiego
skonstruowania prawa, które skutecznie ograniczyłoby analizowaną problematykę.
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Wobec powyższego zasadnym wydaje się stworzenie stałej
komisji parlamentarnej o określonym powyżej składzie, która
monitorując na bieżąco praktyki przyjęte w obrocie gospodarczym postulować winna rozwiązania celem ograniczenia nieuczciwej konkurencji. W przypadku niemożności utworzenia
podobnej komisji stworzyć można odpowiedni organ posiadający inicjatywę ustawodawczą w zakresie praktyk nieuczciwej
konkurencji.
Po trzecie rozważyć należy stworzenie ogólnokrajowego
rejestru praktyk gospodarczych prowadzonego przed odpowiednie organy państwowe na podobieństwo Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Godną dyskusji jest również możliwość inkorporowania takich informacji do tych rejestrów jako znanych przedsiębiorcom i cieszących się ich zaufaniem.
W rejestrze, po przejściu odpowiedniej procedury w postępowaniu nieprocesowym, podlegaliby oznaczeniu przedsiębiorcy stosujących niedozwolone praktyki gospodarcze, jak również
posiadający certyfikaty wysokiej jakości wykonywanych towarów lub usług. Rejestr ten służyłby tym samym do ewidencji
przedsiębiorców w zakresie stosowanych przez nich praktyk
gospodarczych i stanowiłby łatwe, dostępne dla wszystkich zainteresowanych źródło informacji w tym zakresie.
Powyższe ma to znaczenie, że o ile stworzenie i aktualizowanie rozwiązań ustawowych, jak również sprawna egzekucja
uprawnień z nich wynikających ma znaczenie dla indywidualnych przedsiębiorców to stworzenie ogólnokrajowego systemu
ewidencji w tym zakresie byłoby korzystne dla ogółu obrotu
gospodarczego. Przedsiębiorca stosujący praktyki nieuczciwej
konkurencji musiałby się liczyć nie tylko z przegraniem pojedynczej sprawy sądowej ale również z utratą renomy w związku
z możliwością upublicznienia jego zachowania. Jednocześnie
przedsiębiorca mający do czynienia z podmiotem często stosującym takie praktyki miałby możliwość łatwego i szybkiego uzyskania informacji z jakim rodzajem podmiotu gospodarczego
wdał się w spór.
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Streszczenie
Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie tematyki nieuczciwej konkurencji. Punktem wyjścia analizy jest zdefiniowanie problemu nieuczciwej konkurencji w oparciu o praktykę
prawną. Główny punkt publikacji to kazus wykazujący luki w
ustawowym ujęciu nieuczciwej konkurencji i kreatywne wykorzystanie istniejących przepisów przez podmiot gospodarczy
zmierzający do nieuczciwego uzyskania przewagi gospodarczej.
Autor przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu teorii
nieuczciwej konkurencji a skupia się na aspektach praktycznych
i proponowanych kierunkach drogi dla ustawodawcy. Publikacja ma na celu analizę przyczyn dlaczego teoretycznie poprawnie skonstruowane przepisy ustawy nie przynoszą efektu w postaci poprawnych praktyk gospodarczych.
Summary
Unfair competition - practical problems and proposals for the legislature
This publication aims to bring the subject of unfair competition. The starting point of the analysis is to define the problem
of unfair competition on the basis of law practice. The main
point of the publication is a case assignment showing gaps in the
statutory terms of unfair competition and the creative use of existing rules by business owner seeking to obtain an unfair economic advantage. The author presents the basic concepts of the
theory of unfair competition and focuses on the practical aspects
and the proposed paths for the legislature. The publication aims
to analyze the reasons why the theoretically properly constructed provisions of the act do not result in proper business
practices.
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Agnieszka Orzeszko

ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI SPOŁECZEŃSTWA
NA PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wstęp
Działalność na rzecz niepełnosprawnych pokazuje, że ich
problemy, były przez całe lata spychane na margines życia społecznego, niezauważane, a wręcz lekceważone. Jednak ostatnio
doczekały się zwiększonego zainteresowania, tak ze strony
obywateli, jak również organizacji rządowych i społecznych .
Niewątpliwy wpływ ma na to większa świadomość społeczeństwa, ale dzieje się też tak dlatego, że to sami niepełnosprawni,
zaczęli głośno i dobitnie domagać się wyrównania ich szans i
możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Zaczęto więc stopniowo likwidować istniejące bariery, np. poprzez
tworzenie w szkołach państwowych klas integracyjnych. Ponadto, także państwowe i prywatne firmy zaczęły w swoje szeregi
przyjmować niepełnosprawnych pracowników. Prężnie działają
i rozwijają się organizacje wspierające i pomagające osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Wydaje się, że integracja ludzi
niepełnosprawnych zmierza we właściwym kierunku.
1. Rola Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 13
grudnia 2006 roku. Zadaniem jej jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw
człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne na takim samym poziomie, jak czynią to wszyscy
pełnosprawni obywatele1.
Mówiąc w skrócie: Konwencja dotyczy wolności i praw
człowieka. ,,To kamień milowy w historii praw człowieka’’ 1

Konwencja ONZ z dnia 13 grudnia 2006 roku o Prawach Osób Niepełnosprawnych, [w:] Dz. U. 2012, poz. 1169.
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powiedziała ówczesna Viviane Reding, wiceprzewodnicząca
Komisji Europejskiej. ,,Ideą przewodnią Konwencji jest wolność
człowieka, który z powodu uszkodzenia organizmu i spowodowanych tym ograniczeń aktywności nie może być zniewolony i
pozbawiony możliwości wyboru, a przez to wpływu na własne
życie’’ – podkreśliła Krystyna Mrugalska, wiceprzewodnicząca
Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. ,,Ma on
prawo korzystać z tych samych zasobów, które są dostępne
wszystkim innym obywatelom. Muszą więc zostać zniesione
bariery, dokonane racjonalne dostosowania odpowiednie dla
osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i potrzebami.
Muszą zostać wprowadzone usługi wspierające, gdy osoba niepełnosprawna nie jest w stanie przezwyciężyć barier fizycznych,
intelektualnych i społecznych własnymi siłami. Możliwość
uczestniczenia w głównym nurcie życia społecznego wiąże się
nierozerwalnie również z prawem do obowiązków, które dotyczą wszystkich obywateli – członków społeczności’’2.
Należy podkreślić, że prawa objęte Konwencją odnoszą się
do wszystkich osób niepełnosprawnych bez względu na rodzaj i
stopień niepełnosprawności. Konwencja jest ważnym dorobkiem
ludzkości. Jest nie tylko aktem normatywnym, ale także dokumentem edukacyjnym, który zbiera w jednym miejscu w sposób
uporządkowany podstawowe wartości, prawa i kierunki rozwiązań mające wpływ na jakość życia każdej osoby niepełnosprawnej i jej miejsce w społeczeństwie.
W sposób uroczysty Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych dnia 6 września 2012 roku ratyfikował ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Podkreślił on, iż jest to niezmiernie ważny dokument nie tylko dla
osób niepełnosprawnych, ale dla ogółu Polaków, stanowi on
podstawę dalszych pozytywnych zmian, jakie będą zachodzić w
społeczeństwie. Pan Prezydent zaznaczył, że Konwencja ważna
jest nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale także dla wszystkich rodaków, którzy próbują zmienić nasze otoczenie, nasz kraj,
sposób myślenia, jak też patrzenia na siebie nawzajem, spojrzeKonwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych – www.psouu.org.pl, dostęp
z dnia 03.02.2016 r.
2
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nia na problemy innych ludzi. Ponadto Prezydent wyraził satysfakcję ze zmian, jakie dokonały się w Polsce w tym zakresie, w
ostatnich latach. Szczególnie wskazywał na zmiany, jakie dokonały się w polskiej mentalności, coraz wyraźniej odczuwana jest
wrażliwość dla spraw, jak też samych osób niepełnosprawnych.
,,Myślę, że to przede wszystkim zwycięstwo i sukces samych
osób niepełnosprawnych, które potrafiły się zorganizować i budować zrozumienie, akceptację i wrażliwość w wielu polskich
środowiskach . To sukces osób niepełnosprawnych i tych, którzy
chcieli pomagać, wspierać, a jednocześnie czynić Polskę trochę
lepszą, myślącą lepiej, mądrzej, serdeczniej o osobach znajdujących się w szczególnej sytuacji’’ - zaznaczył prezydent Bronisław
Komorowski3.
W swoich słowach Prezydent B. Komorowski zwrócił uwagę na to, że Konwencja jest też nowym wyzwaniem. Jak zaznaczył, droga zmian się nie kończy, a dopiero zaczyna, gdyż trzeba
tą droga iść dalej, konsekwentnie, także zgodnie z wyznaczonymi w dokumencie kierunkami, dostosowując polskie prawo, a
przede wszystkim budując cały czas społeczną akceptację i
wrażliwość dla spraw osób niepełnosprawnych.
2. Podnoszenie świadomości społeczeństwa
Odnosząc się do szeroko pojętej wrażliwości społecznej na
prawa osób niepełnosprawnych należy przywołać artykuł 8
Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, gdzie zobowiązano
państwa-strony do podjęcia natychmiastowych, skutecznych i
odpowiednich działań w celu:
• podniesienia świadomości społeczeństwa, w tym na
poziomie
rodziny,
w
sprawach
dotyczących
osób
niepełnosprawnych, a także działania na rzecz wzmocnienia
poszanowania praw i godności osób niepełnosprawnych;
• zwalczania stereotypów, uprzedzeń i szkodliwych
praktyk wobec osób niepełnosprawnych, w tym związanych z
płcią i wiekiem, we wszystkich dziedzinach życia;

3

Ibidem.
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• promowania wiedzy o zdolnościach i wkładzie osób
niepełnosprawnych4.
Artykuł 8 Konwencji wskazuje, że do działań
podejmowanych w tym celu należy zaliczyć:
• inicjowanie
i
prowadzenie
skutecznych
kampanii
nastawionych na podnoszenie poziomu świadomości społecznej, aby:
< rozwijać wrażliwość na prawa osób niepełnosprawnych,
< popierać pozytywne postrzeganie i większą świadomość
społeczną dotyczącą osób niepełnosprawnych,
< popierać uznawanie umiejętności, zasług i zdolności osób
niepełnosprawnych oraz ich wkładu w miejscu pracy i na rynku
pracy,
• rozwijanie, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, z
uwzględnieniem wszystkich dzieci od najwcześniejszych lat,
postawy poszanowania praw osób niepełnosprawnych;
• zachęcanie wszystkich środków masowego przekazu do
przedstawiania wizerunku osób niepełnosprawnych w sposób
zgodny z celem niniejszej konwencji;
• popieranie programów podnoszenia świadomości w
sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych i praw osób
niepełnosprawnych5.
W artykule 8 Konwencji widoczna jest troska państw-stron o
podnoszenie świadomości swoich społeczeństw we wszystkich
płaszczyznach, w których wyraz znaleźć powinny godność i prawa
osób niepełnosprawnych. Jako kryterium powinno się tu przyjąć
zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wszelkich szkodliwych
praktyk wobec osób niepełnosprawnych, a także promowanie
zdolności i wkładu osób niepełnosprawnych w życie społeczne.
Trzeba promować kampanie społeczne nastawione na podnoszenie
świadomości obywatelskiej, które powinny zmierzać do
pielęgnowania wrażliwości na prawa osób niepełnosprawnych,
popierania ich pozytywnego postrzegania, uznawania ich
umiejętności, zasług i zdolności oraz ich wkładu w miejscu i na
4 Konwencja ONZ z dnia 13 grudnia 2006 roku o Prawach Osób Niepełnosprawnych, [w:] Dz. U. 2012, poz. 1169.
5 Konwencja ONZ z dnia 13 grudnia 2006 roku o Prawach Osób Niepełnosprawnych, [w:] Dz. U. 2012, poz. 1169.
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rynku pracy. Po takich działaniach postawa poszanowania praw
osób niepełnosprawnych przenikać będzie do świadomości
społecznej za pośrednictwem systemu edukacji, dzięki
kierowanym do środków masowego przekazu zachętom oraz
programom podnoszenia świadomości społecznej6.
Państwa-strony powinny dążyć także do zapewnienia
osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji o urządzeniach
i ułatwiających takim osobom życie technologiach i innych formach
pomocy, usług i ułatwień. Dostęp osób niepełnosprawnych do
informacji obejmować musi też szerokie spektrum zagadnień, a
więc również np. dostęp do danych statystycznych, wiedzy i
edukacji na temat różnych dziedzin życia. Niepełnosprawni mają
bowiem na równi z osobami pełnosprawnymi prawo do
korzystania z wszystkich dobrodziejstw jakie oferuje ludziom
współczesny świat7.
3. Problem dyskryminacji osób niepełnosprawnych
Koniec XX i początek XXI wieku to lata, w których odnotowano aktywne działania osób niepełnosprawnych na całym
świecie, a zaowocowały one nowym rozumieniem niepełnosprawności, a co za tym idzie, uwrażliwiły one społeczeństwo na
problematykę niepełnosprawności i rozwinęły proces integracji
społecznej. Obecnie w społecznym ujęciu niepełnosprawności
przyczynę jej powstawania widzi się nie w jednostce ludzkiej,
ale otaczającym ją środowisku zewnętrznym i wytworzonych w
nim barierach społecznych, ekonomicznych i fizycznych8.
Jak powszechnie wiadomo niepełnosprawność obejmuje
wiele ograniczeń funkcjonalnych, otóż może ona być fizyczna,
intelektualna, może wynikać z choroby umysłowej lub somatycznej, zaburzenia mogą mieć charakter stały lub przejściowy.
Niepełnosprawność dotyczy osób w każdym wieku.

Z. M. Miszczak, Ochrona praw osób niepełnosprawnych na gruncie Konwencji
o Prawach Osób Niepełnosprawnych – www.niepelnosprawni.lublin.pl, dostęp z
dnia 16.02.2016 r.
7 Ibidem.
8 J. Maciejewska, Jaka integracja? Refleksje na temat społecznej integracji osób
niepełnosprawnych – www.psychologia.net.pl, dostęp z dnia 14.02.2016 r.
6
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Uważa się także, że niepełnosprawność jest skutkiem ograniczeń doświadczanych przez osoby nią dotknięte, takich jak indywidualne uprzedzenia, utrudniony dostęp do budownictwa użyteczności publicznej, niedostosowany system transportu, segregacyjna edukacja, wadliwe rozwiązania stosowane w dostępie do
rynku pracy, wyłączające z niego osoby niepełnosprawne. W efekcie stosowania tych niekorzystnych warunków społecznych osoby
dotknięte niepełnosprawnością są niejako zmuszane do akceptacji
ich niezmienności9.
Prawo osób niepełnosprawnych do podmiotowości, samodzielności, niezależności oraz autonomii może i powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w mentalności społecznej, prawie
oraz jego przestrzeganiu. Polityka Unii Europejskiej dotycząca
osób niepełnosprawnych to głównie zalecenia i wytyczne, które
nie mają mocy bezpośredniego obowiązywania. Niemniej istnieją pewne standardy, które państwa członkowskie muszą spełniać, tak jak musi to czynić Polska, choćby dlatego, że ratyfikowała wspominaną już Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 6 września 2012 roku.
Wydaje się, że pomimo wielu pozytywnych zmian w zakresie prawodawstwa antydyskryminacyjnego, tak w prawie
europejskim jak i krajowym, dyskryminacja pozostaje wciąż
istotnym problemem społecznym, w wielu sytuacjach widać
brak wrażliwości społecznej na prawa i potrzeby ludzi niepełnosprawnych. Jednym z najbardziej poważnych skutków dyskryminacji, a zarazem przyczyną (przyczyny i skutki dyskryminacji
są bowiem ze sobą nierozerwalnie związane i determinują się
wzajemnie) jest wykluczenie społeczne (marginalizacja), które w
powszechnym rozumieniu oznacza brak uczestnictwa w życiu
społecznym lub zbiorowym, brak lub trudności z dostępem do
zasobów, dóbr publicznych, instytucji i systemów społecznych10.

9 D. Grzybowska, Wychowanie w i do integracji z niepełnosprawnymi, [w:]
Edukacja i Dialog 1997, nr 7, s. 120-123.
10 M. Zimna, Edukacja antydyskryminacyjna jako narzędzie przeciwdziałania
wykluczeniu prawnemu – www.pomocnik-ngo.kph.org.pl/archiwum, dostęp z
dnia 12.02.2016 r.
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Jako że osoby niepełnosprawne są grupą społeczną szczególnie zagrożoną marginalizacją, narażoną na wykluczenie społeczne, dlatego też potrzebują zewnętrznego wsparcia. Problem
niepełnosprawności obejmuje szerokie spektrum problemowe.
Nie da się tych problemów rozwiązać, czy choćby ograniczyć
bez uwrażliwienia na nie pełnosprawnej części społeczeństwa.
Wymaga to więc całościowego podejścia, kompleksowej polityki
ze strony państwa, jak również odpowiednich działań na szczeblach regionalnych. Przyjęta Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, a szczególnie jej artykuł 8 może przyczynić się do
rozwoju wrażliwości społecznej, co w konsekwencji wzmocni
działania podejmowane przez odpowiednie organa państwowe
wspomagające osoby niepełnosprawne.
Aby wzrosła wrażliwość społeczna względem praw i potrzeb
ludzi niepełnosprawnych koniecznym warunkiem poprawy ich
sytuacji jest rzeczywista współpraca wszystkich zainteresowanych
instytucji i podmiotów. Pełnej realizacji zamierzeń skierowanych
do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w
realizacji zadań i praw osób niepełnosprawnych nie da się bowiem
zrealizować bez poparcia ogółu społeczeństwa11.
4. Walka ze stereotypami
Społeczeństwo musi być świadome tego, że tak naprawdę
niepełnosprawność nie jest czymś, z czym przychodzi się na świat,
ale czymś, co powstaje wskutek zderzenia możliwości rozwojowych danej jednostki z wymaganiami i warunkami panującymi w
danym społeczeństwie. Dyskryminacja nie wynika więc z ograniczeń ludzi z niepełnosprawnością, tylko z postaw i nastawienia
otoczenia. Współczesne społeczeństwa żyją bowiem w kulturze,
która w wysokim stopniu nastawiona jest na zdrowie, sprawność i
urodę. Natomiast silnie deprecjonowana jest choroba, starość, cierpienie. Społeczeństwa dwudziestego pierwszego wieku cenią samodzielność, zaradność, osiąganie sukcesów. Bardzo silnie uwidaczniają się postawy hedonistyczno-konsumpcyjne i zaabsorbowanie własną osobą przy jednoczesnym braku zainteresowania
11

Wykluczenie społeczne- wytyczne do programów szkoleń, usług doradczych i
praktyk zawodowych, ASM, Kutno 2003, s. 3.
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innymi ludźmi. Takie podejście sprawia, że hołduje się wartościom
i modelom życia, które większość ludzi niepełnosprawnych plasują
na z góry przegranej pozycji i jednocześnie pozostają one w konflikcie z ideą integracji, utrudniając przy tym wprowadzanie jej w
życie. Przeszkodami na drodze do integracji są też bariery tkwiące
w świadomości pełnosprawnych członków społeczeństwa. Takie
sztuczne bariery często są tworzone z lęku powstajacego w obliczu
odmienności, niewiedzy i niezrozumienia, kim są ludzie niepełnosprawni, braku interakcji z osobami niepełnosprawnymi, czy negatywnych wyobrażeń o niepełnosprawności. Wywołują one bierność lub postawy negatywne, a czasami nawet wrogość wobec ludzi niepełnosprawnych. Przed społeczeństwem stawiane są zadania polegajace na eliminowaniu, zmniejszaniu lub kompensowaniu
barier, tak żeby każdej osobie niepełnosprawnej pozwolić na korzystanie z dóbr publicznych, jednocześnie respektując jej prawa i
przywileje12.
W Konwencji osoba niepełnosprawna jest traktowana podmiotowo. Artykuł 3 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych
mówi o poszanowaniu godności osobistej, indywidualnej autonomii, w tym o swobodzie dokonywania własnych wyborów
oraz poszanowaniu niezależności jednostki, niedyskryminacji, o
pełnym uczestnictwie w życiu społecznym. Mówi także o poszanowaniu odmienności oraz o gwarantowaniu równych szans
dla osób niepełnosprawnych13.
W słowach wypowiedzianych po ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych przez ówczesnego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej B. Komorowskiego, można znaleźć zachętę skierowaną do wszystkich obywateli o budowanie takiej wrażliwości,
takiego zrozumienia, które będzie owocowało coraz większymi
możliwościami uczestniczenia osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym, w różnych aspektach tego życia.
Niestety wiele lat w Polsce, choć nie tylko, funkcjonowało i
można z całą pewnością stwierdzić, iż nadal funkcjonuje, rozumie12 E. Wapiennik, R. Piotrowicz, Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 17.
13 Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Materiały informacyjne Sejmu– www.sejm.gov.pl, dostęp z dnia 03.02.2016 r.

374

nie niepełnosprawności, jako problemu medycznego. Przy takim
podejściu problemy, na jakie napotykają w codziennym życiu ludzie z niepełnosprawnością, traktowane są jako bezpośrednia konsekwencja ich choroby czy uszkodzenia wskutek wypadku, a niepełnosprawność jest tu rozumiana jako osobista tragedia danej
osoby. Wynikają z tego też główne działania, które są ukierunkowane na usprawnianie i pomoc tej osobie w celu zaakceptowaniu
jej własnych ograniczeń. Przy takim rozumieniu niepełnosprawności istotne stają te czynniki, które sprzyjają jak najlepszemu przystosowaniu się osoby z niepełnosprawnością do warunków, w jakich żyją inni ludzie. Nacisk wówczas kładziony jest na motywację
człowieka do podejmowania wysiłku na rzecz wszelkiego rodzaju
działań usprawniających, dzięki którym niepełnosprawny mógłby
funkcjonować społecznie w sposób zgodny z panującymi normami14.
Każda osoba niepełnosprawna funkcjonuje inaczej. Każda
w innym zakresie potrzebuje pomocy. Należy być otwartym i
próbować nawiązać z nią kontakt. W obecnych czasach
pośpiech, koncentracja na własnej osobie powoduje, że nie
zwraca się uwagi na to, co się dzieje dookoła. Ludzie stawiają
sobie cel i dążą do niego – i nie ma w tym nic złego, dopóki nie
zanika wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Czasami
w tym pędzie należy się zatrzymać i dać sobie czas na refleksję i
zastanowienie. Czasami należy postawić się w sytuacji drugiej
osoby. Przyjęta przez Rzeczpospolitą Polską Konwencja o Prawach
Osób Niepełnosprawnych, a szczególnie zapisy jej artykułu 8 mogą
nam, czyli tzw. ,,zdrowemu’’ społeczeństwu w tym pomóc, ale
nie zmienią naszej mentalności i stereotypowego podejścia do
problemów ludzi niepełnosprawnych.
Zmiana stereotypowych postaw w społeczeństwie wymaga
z pewnością dużo czasu. Zmiany te dotyczą zarówno sfery
behawioralnej, czyli zachowania jak i sfery emocjonalnej. W tym
celu należy zwiększać bezpośredni kontakt z osobami
niepełnosprawnymi, tzn. dać sobie szansę ich poznania oraz
umożliwić im poznanie siebie. Taka postawa wymaga dużej
E. Wapiennik, R. Piotrowicz, Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 14.
14

375

otwartości, empatii i zrozumienia, zatem już dziś należy zacząć
pracę od siebie15.
5. Poczucie izolacji
Ludziom niepełnosprawnym bardzo często towarzyszy
poczucie izolacji, które oczywiście jest różne w zależności od
poszczególnych typów i grup schorzeń na jakie cierpią. Podobieństwem jest natomiast poczucie ograniczenia samodzielności
i odmienności od większości społeczeństwa. Badania socjologiczne pokazują, iż problemy dotyczące izolacji częściej odczuwają kobiety niż mężczyźni. Do czynników najbardziej wzmagających taką izolację zaliczyć można głównie bariery odróżniające
osoby niepełnosprawne od reszty społeczeństwa. Do tych z kolei
zalicza się bariery: psychologiczne, transportowe, architektoniczne, a także te związane z komunikacją międzyludzką. Niektóre z owych barier tworzone są przez pełnosprawną część społeczeństwa, a inne zaś przez samych niepełnosprawnych16.
Jak już zaznaczono niepełnosprawni często sami izolują się
od społeczeństwa, a najczęściej stoją za tym następujące
czynniki:
• Osobiste, a do nich z kolei należą takie jak: ograniczenia
powodowane rodzajem niepełnosprawności; problemy wynikające ze stanu zdrowia, samopoczucia etc.; komunikowanie się i
komunikacja (wywoływane przez trudności w poruszaniu się,
przemieszczaniu i aktywnym uczestniczeniu w kontaktach z
innymi); uzależnienie od pomocy innych osób, zwłaszcza obcych
(np. kierowcy, sprzedawcy);
• Subiektywne, to z kolei poczucie lęku i niepokoju w
związku z niepewnością udzielenia pomocy przez innych; lęk i
niepokój w kontaktach z innymi; nieakceptowanie choroby; niespójne oczekiwania wobec członków rodziny, pracodawcy i
współpracowników; duża potrzeba kontaktów towarzyskich
15
K.
Celińska-Mironiuk,
Problemy
osób
niepełnosprawnych
–
www.politykaspoleczna.com, dostęp z dnia 14.02.2016r.
16 B. Zając, Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
[w:] I. Odrobińska, Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej. Materiały poseminaryjne, Dębe 2003, s. 33.
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(szczególnie u osób młodych lub samotnych); przekonanie o
tym, że realizacja wielu działań uzależniona jest od przychylności innych; skupianie się na sobie oraz zbyt wrażliwe odbieranie
reakcji otoczenia na poszczególne zachowania17.
Druga strona, czyli tzw. ,,zdrowe społeczeństwo’’ także
tworzy bariery, które izolują go od osób niepełnosprawnych.
Zaliczyć tutaj można, wcześniej już wspomniane, bariery
architektoniczne i komunikacyjne, jak np. utrudniony dostęp do
odpowiedniego środka komunikacji miejskiej; trudny dostęp do
rehabilitacji oraz sprzętu rehabilitacyjnego; problemy zawodowe
(w tym również problemy w kontaktach z otoczeniem), rodzinne
(zwłaszcza, gdy członkowie rodziny zaprzeczają faktowi
istnienia choroby); złe przygotowanie lub wypalenie zawodowe
ze strony osób pracujących z niepełnosprawnymi; obawy
pracodawców
związane
z
zatrudnianiem
osób
niepełnosprawnych; stereotypy i uprzedzenia, czy też obojętność
wobec niepełnosprawności drugiego człowieka18.
W konsekwencji pojawienia się powyższych czynników
następuje:
• umacnianie się poczucia wyizolowania, a to z kolei
powoduje objawy psychiczne (depresję, obniżony nastrój,
podwyższoną wrażliwość);
• nadmierne obciążanie rodzin i innych osób bliskich, które
mogą nie poradzić sobie z problemem niepełnosprawności;
• wzmacnianie negatywnych postaw wobec osób
niepełnosprawnych;
• marnowanie
potencjału
zawodowego;
tworzenie
systemów pomocy nieadekwatnych do rynku potrzeb19.
Niestety wszelkie bariery izolujące niepełnosprawnych,
często wzmacniane są postawami społecznymi, lecz ich
zmniejszanie lub nawet całkowite eliminowanie jest jednak
możliwe. Służy temu pomoc osobista i techniczna świadczona na
rzecz osób niepełnosprawnych. Pomoc osobista to inaczej
Ibidem, s. 34.
B. Zając, Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych…,
op. cit., s. 34.
19 Ibidem, s. 34.
17
18
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specjalistyczna pomoc ze strony osoby odpowiedzialnej za
wyręczanie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu
niektórych działań. Pomoc techniczna zaś, to zapewnienie
odpowiedniego sprzętu kompensującego braki wynikające z
danego typu niepełnosprawności20.
Uzmysłowić sobie trzeba fakt, iż aby doprowadzić do
pełniejszej integracji niepełnosprawnych, zdrowi członkowie
społeczeństwa muszą stać się bardziej wrażliwsi na ich problemy i
potrzeby, nie może to jednak polegać na dopasowywaniu ich do
życia w niezmienionym środowisku, lecz do wzajemnego
połączenia się świata ludzi niepełnosprawnych i sprawnych w
jedną nową całość, gdzie każda ze stron musi dokonać pewnej
zmiany, która to zmiana będzie prowadzić do dalszego pełnego
rozwoju całego społeczeństwa.
6. Likwidacja barier
Zastosowanie w różnych dziedzinach życia społecznego i
gospodarczego
zapisów
Konwencji
o
Prawach
Osób
Niepełnosprawnych pokazuje, że wszyscy mają równe prawa, choć
różne są ich możliwości. Mniejszego znaczenia bowiem
nabierają tu zdolności i sprawności danej osoby, a większego
ona sama jako niepowtarzalna, godna poszanowania jednostka
ludzka. Społeczeństwo wrażliwe na prawa i potrzeby ludzi
niepełnosprawnych rozwija w sobie zdolność zrozumienia
potrzeb drugiego człowieka, rozpoznawania jego stanów
emocjonalnych, reagowania na jego nastroje, temperament,
motywacje i potrzeby. Wzrasta też umiejętność rozpoznawania i
nazywania własnych emocji i ich właściwego wyrażania21.
Duży wpływ na likwidację wszelkich barier ma również
odpowiednio prowadzona i zakrojona na szeroką skalę polityka
społeczna (na co wskazuje artykuł 8 Konwencji), a także
uświadamianie społeczeństwa w zakresie problemów osób
niepełnosprawnych, przy jednoczesnym traktowaniu tych osób
jako naturalnej części społeczeństwa. Zdaniem specjalistów
Ibidem, s. 34.
J. Maciejewska, Jaka integracja? Refleksje na temat społecznej integracji osób
niepełnosprawnych – www.psychologia.net.pl, dostęp z dnia 14.02.2016 r.
20
21
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zajmujących się problematyką niepełnosprawności najlepszą
polityką jest tutaj polityka neutralizacji, która polega na
podejmowaniu działań nad likwidowaniem ograniczeń
utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w
społeczeństwie22.
Wypada jeszcze raz przypomnieć, że ratyfikacja przez
Rzeczpospolitą Polską Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych
nałożyła na nasz kraj obowiązek usuwania barier, jakie napotykają
osoby niepełnosprawne chcące zrealizować swoje prawa na co
wyraźnie wskazuje artykuł 8 Konwencji. Zgodnie z tym państwasygnatariusze omawianego dokumentu zostały bowiem
zobowiązane do podjęcia wszelkich działań na rzecz
urzeczywistniania
postanowień
mniejszej
Konwencji,
monitorowania ich realizacji, a także upowszechniania jej zapisów
w świadomości własnych obywateli, także tych będących osobami
niepełnosprawnymi. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie
określenie prawdziwych problemów, a także usunięcie przeszkód
rzeczywistych i tych tkwiących w ludzkiej mentalności, które stają
na drodze realizacji praw osób niepełnosprawnych23.
Zakończenie
Nasze społeczeństwo musi stać się bardziej wrażliwe na
problemy osób niepełnosprawnych oraz zachować szacunek dla
każdego człowieka. Ciąży bowiem na nas obowiązek, wynikający m.in. z artykułu 8 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, stworzenia przestrzeni, w której rozwijać się i godnie żyć
będą mogli zarówno ludzie w pełni zdrowi, jak i niepełnosprawni.

22 B. Zając, Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych…,op. cit., s. 34.
23 Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych – www.psouu.org.pl, dostęp z dnia 03.02.2016 r.
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Streszczenie
Chcąc rozwinąć wrażliwość społeczną na problemy osób
niepełnosprawnych, trzeba w odpowiedni sposób dążyć do tego
by nasze społeczeństwo było humanitarne i sprawiedliwe. Znaczący wpływ na likwidację wszelkich barier ma odpowiednio
prowadzona polityka społeczna, a także uświadamianie społeczeństwa w zakresie problemów osób niepełnosprawnych. Mimo ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, dyskryminacja tej grupy społecznej pojawia się zarówno w dziedzinie edukacji, pracy, dostępu do dóbr kultury, jak i w innych sferach życia społecznego. Pełnosprawni obywatele muszą zachować szacunek dla każdego człowieka, bowiem ciąży na nich
obowiązek, wynikający m.in. z artykułu 8 Konwencji o Prawach
Osób Niepełnosprawnych, stworzenia przestrzeni, w której rozwijać się i godnie żyć będą mogli zarówno ludzie w pełni zdrowi,
jak i niepełnosprawni.
Słowa kluczowe: prawo, niepełnosprawność, Konwencja o
Prawach Osób Niepełnosprawnych, społeczeństwo, dyskryminacja.
Summary
Developing public sensitivity to the rights of persons with
disabilities
To develop social sensitivity to the problems of people with
disabilities, we need to properly aim to make our society was
humane and just. Significant impact on the elimination of all
barriers have respectively conducted social policy, and raising
public awareness regarding the problems of people with
disabilities. Despite the ratification of the Convention on the
Rights of Persons with Disabilities, discrimination of this social
group appears both in the field of education, work, access to
cultural and other spheres of social life. Able-bodied citizens
must maintain respect for every human being, as have the
obligation, resulting, among others, Article 8 of the Convention
on the Rights of Persons with Disabilities, create a space in
which to grow up and live with dignity will be able to both fully
healthy people and people with disabilities.
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Keywords: law, disability, Convention on the Rights of
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Fabian Pawłak

PROGRAM 500+ A RYZYKO PRAWNE ZWIĘKSZENIA
ROZWODÓW I SEPARACJI PODSTAWĄ PRAWNĄ DO
OBNIŻENIA ALIMENTÓW- PROBLEMATYKA PRAWNA
Wprowadzenie
W programie Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej pojawił się projekt, który zakładał wypłacenie świadczenia
wychowawczego w wysokości 500 zł. Projekt ten, mimo, że krytykowany został wyrażony w określonych regulacjach. Jego
podstawę stanowi Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci1. Przepisy te powszechnie
znane jako Program 500+. Ustawa ta została uchwalona 17 lutego 2016 r., a wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 roku. W założeniu
miał być to projekt dla każdego dziecka, jednak rzeczywiste
możliwości finansowe państwa sprawiły, że został on skierowany do rodzin wielodzietnych, czyli posiadających 2 i więcej dzieci. Wzbudziło to duże kontrowersje, jednakże na uwagę zasługuje konstrukcja omawianej ustawy, gdyż niektóre zapisy mogą
skłaniać rodziny do tworzenia pozornych działań prawych. Takim rozwiązaniem jest rozwód lub separacja, gdyż w tym przypadku może dojść do faktycznego podziału dochodu rodziny, a
nawet przy przyznaniu opieki nad dziećmi obojgu rodziców do
możliwości pobierania świadczeń również na pierwsze dziecko.
Celem artykułu jest przedstawienie założeń programu
500+, wskazanie zagrożeń związanych z fikcyjnym rozpadem
rodzin oraz na tym tle przeanalizowanie konsekwencji karnych
związanych z wyłudzeniem świadczenia, gdyż faktyczny stan
prawny wskazuje, że rodzina nadal funkcjonuje, tylko formalnie
pozornie podjęto działania, które mają na celu pobranie świadczenia wychowawczego.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci Dz.U. 2016, poz. 195.
1
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1. Założenia Programu 500+
Jak sama nazwa ustawy wskazuje, chodzi w niej o pomoc
państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa z dnia 11 lutego 2016
r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki
nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady
przyznawania i wypłacania tego świadczenia. W art. 1, § 2
wskazano zakres podmiotowy, czyli określono, kto faktycznie
ma prawo do nowego świadczenia wychowawczego. I tak przysługuje ono:
1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
• do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego,
• jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych
umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
• przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Polski,
• posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium
Polski, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego
na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw
trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli
państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na
podstawie wizy.
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje ww.
osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Polski przez okres, w
jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze.
W art. 2 określono kilka kluczowych pojęć m.in. dochodu,
który oznacza dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach
rodzinnych; prawne pojecie dziecka, którym może być dziecko
własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną. W kontekście
interesujących nas zagadnień określono też pojęcie rodziny.
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Zgodnie z Ustawą rodzina oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny:
• małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego
dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku
życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli
w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla
opiekuna2;
oraz specyficzne dla tej regulacji ograniczenia:
• do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego
pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w
związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko;
• w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest
pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub
żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się
jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców”.
W art. 4 Ustawy przedstawiono cel tej regulacji. Jest nim
częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem
dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
życiowych. Wskazano też, że świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko
18. roku życia. W przypadku opiekuna faktycznego dziecka to
jest nim osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie
dziecka. Czyli rodziny zastępcze również mogą pobierać na
przysposobione dziecko świadczenie wychowawcze, jeżeli spełniają kryterium dochodowe na 1 dziecko i bez ograniczeń na
drugie i kolejne.
Zgodnie z art. 5 Ustawy świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko
o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162)
2
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18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców
rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc
ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę
mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Co ważne, świadczenie wychowawcze przysługuje także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto, a jeżeli
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, to świadczenie
wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00
zł netto.
W art. 8 Ustawy wskazano wyłączenia prawne, które
uprawniają do pobierania świadczenia. Tym samym, świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
• dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia
wychowawczego na własne dziecko;
• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko
świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Dokonano także zastrzeżenia w art. 9 Ustawy, które jednoznacznie określa, że jeżeli osoba uprawniona do świadczenie
marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w
formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
W rozdziale nr 4 Ustawy określono tryb postępowania w
sprawach o świadczenie wychowawcze. Zgodnie z art. 13 Ustawy ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego
wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opieku386

na faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek taki składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. Dalsze przepisy określają dane w tym
wniosku oraz załączniki, czyli zaświadczenia lub oświadczenia
dokumentujące wysokość dochodów a także zaświadczenia lub
oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego w postaci zaświadczenia sądu
opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego
dziecka oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
Kolejne regulacje pozwalają na kontrole stanu faktycznego.
Tym samym, jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to
świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania
opieki nad dzieckiem, w tym również w przypadku wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub
marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ właściwy
oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do kierownika
ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego
wywiadu środowiskowego, w celu weryfikacji tych wątpliwości
(art. 15 Ustawy).
Zgodnie z art. 18 Ustawy prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia
30 września roku następnego, począwszy od miesiąca, w którym
wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami,
do końca ww. okresu, ale nie wcześniej niż od dnia odpowiednio
urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. Jednakże w art. 48 Ustawy zdecydowano, że pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i
kończy się dnia 30 września 2017 r.
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W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych
dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli
opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu,
kto pierwszy złoży wniosek (art. 22 Ustawy).
W art. 25 uregulowano kwestie zwrotu niezależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Przepis ten określa, co
uznaje się za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze:
• świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia
okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do
świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie
była pouczona o braku prawa do jego pobierania;
• świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na
podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych
przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę
pobierającą to świadczenie;
• świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku
przysługiwania świadczenia w innym kraju UE, w którym osoba
stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w związku ze
stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;
• świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej
wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem
prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie
decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia
postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego;
• świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż
osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadcze388

nie wychowawcze, z przyczyn niezależnych od organu, który
wydał tę decyzję.
Decyzja o ustaleniu oraz zwrocie nienależnie pobranego
świadczenia wychowawczego nie jest wydawana, jeżeli od terminu jego pobrania upłynęło więcej aniżeli 10 lat. Nienależnie
pobrane świadczenie wychowawcze podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W zakresie finansowania świadczenia wychowawczego w
art. 29, § 3 Ustawy określono, że świadczenie wychowawcze i
koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z
budżetu państwa. Warto także wskazać na specyficzne uregulowanie świadczenia wychowawczego, a mianowicie:
• jest ono wyłączone spod egzekucji komorniczej w ramach
Kodeks postępowania cywilnego, egzekucji skarbowej w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji – art. 31 i 32 Ustawy. Warto zauważyć, że wartość
świadczenia wychowawczego nie pomniejsza kwoty wolnej od
zajęć na koncie bankowym,
• w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza
się świadczenia wychowawczego– art. 35 Ustawy,
• w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa
w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu
premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych
premii gwarancyjnych do dochodu gospodarstwa domowego
kredytobiorcy nie wlicza się świadczenia wychowawczego – art.
36 Ustawy,
• w zakresie dodatku mieszkaniowego do dochodu nie wlicza się również świadczenia wychowawczego – art. 40 Ustawy,
Szczegółowe wytyczne w zakresie postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016
r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o
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świadczenie wychowawcze3. Określa ono sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego a także wzory: wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego, oświadczeń o dochodach rodziny, a także
oświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego. Wniosek jest
podstawą do uzyskania świadczenia wychowawczego. Jednakże
do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć wiele
dokumentów, które potwierdzają wysokość dochodu rodziny
(oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w
roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane
jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych; oświadczenia członków rodziny rozliczających
się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; zaświadczenie właściwego organu gminy,
nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa
rolnego; umowę dzierżawy; umowę o wniesieniu wkładów
gruntowych; odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu
zasądzającego alimenty; przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów; dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez
członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do
świadczenia wychowawczego, dokument określający wysokość
dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w
przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego); kartę pobytu cudzoziemca przebywająceRozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18
lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, Dz.U. 2016, poz. 214.
3
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go na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";
odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub
separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka
lub rodzica dziecka; odpis prawomocnego postanowienia sądu
orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; a także inne
dokumenty i oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego (§ 2).
Analiza uzasadnienia do tego projektu4 wskazuje, że celem
było przeciwdziałanie negatywnym skutkom demograficznym
w Polsce, jak spadek dzietności (wyrażający się niskim współczynnikiem dzietności) oraz wzrost przeciętnego trwania życia
ludności, a także przeciwdziałaniu ubóstwu rodzin z dziećmi.
W Uzasadnieniu podkreślano, że świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi prawnemu
dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli tej osobie,
która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Jednocześnie w Uzasadnieniu założono, że należy spodziewać się, iż wzrost transferów pieniężnych do rodzin spowoduje wśród niektórych osób obniżenie podaży pracy. Zmniejszenie wielkości etatu lub odejście z pracy częściej może dotyczyć
kobiet niż mężczyzn, gdyż to one zajmują się opieką nad dzieckiem i w przypadku zatrudnienia w miejscu pracy, gdzie wynagrodzenie jest niskie mogą zrezygnować z pracy. Wprowadzenie
projektu w życie może spowodować także wzrost zatrudnienia o
ok. 7 tys. etatów w związku z realizacją ustawy na szczeblu samorządu terytorialnego. Wynika to bowiem z konieczności
przygotowania całego systemu przyjmowania i weryfikowania
wniosków, a także obsługi systemu płatności.
W Uzasadnieniu nie poruszono kwestii wpływu świadczenia wychowawczego na wypłatę świadczenia z funduszu ali4

Druk nr 216. Projekt i uzasadnienie ustawy - o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z projektami aktów wykonawczych
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mentacyjnego. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów5 wskazuje, że podstawą obliczania dochodu są regulacje o świadczeniach rodzinnych, gdzie
nie ma wprost wymienionego świadczenia wychowawczego, a
w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych6 świadczenie wychowawcze zostało zwolnione
z opodatkowania i tym samym nie wlicza się do przychodu i nie
wpływa na wartość dochodów, będących podstawą do wypłaty
świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Warto także zauważyć, że uzyskanie 500 zł na każde dziecko może być uzasadnionym powodem do złożenia wniosku o
obniżenie alimentów. Podstawową kwestią jest tu określenie
świadczenia, które stanowi przedmiot obowiązku alimentacyjnego, Może ono polegać na dostarczaniu środków utrzymania, a
w miarę potrzeby środków wychowania (art. 128)7. Przez środki
utrzymania należy rozumieć środki przeznaczone na wyżywienie, odzież, mieszkanie, leczenie. Może polegać również na dostarczeniu osobie znajdującej się w niedostatku mieszkania,
opieki lekarskiej i domowej8. Przez środki wychowania, które są
potrzebne tylko małoletniemu dziecku, należy rozumieć przede
wszystkim wydatki na kształcenie: na szkołę i pomoce szkolne, a
nadto w rozsądnym zakresie również na rozrywkę, kulturę itp.9.
Środki utrzymania i wychowania mogą być dostarczane w formie świadczenia pieniężnego lub w naturze (np. przez przyjęcie
uprawnionego na utrzymanie do wspólnego gospodarstwa domowego, dostarczenie podręczników szkolnych)10. Świadczenie
5 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów Dz.U. 2016, poz. 169.
6 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.
7 J. Wierciński, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis Warszawa 2014; K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis,
Warszawa 2011; K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 211; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.
H. Beck, Warszawa 2014.
8 Zob. wyrok SN z 6 maja 1967 r., III CR 422/66, Lexis.pl nr 316334
9 Zob. J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 357
10 J. Wierciński, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis Warszawa 2014.
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alimentacyjne na rzecz dziecka, które nie może utrzymać się samodzielnie, może polegać także na osobistych staraniach o jego
utrzymanie lub wychowanie (art. 135 § 2), tzn. osobistej opiece
nad dzieckiem (jak to określono, „na spełnianiu określonych
usług lub czynności”11; może być to przygotowywanie posiłków,
dbanie o czystość, pielęgnacja w chorobie itp.12).
Przepis art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego precyzuje przesłanki obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka po jego
urodzeniu. Są to usprawiedliwione potrzeby po stronie uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości po stronie zobowiązanego. Między wymienionymi przesłankami zachodzi współzależność, wyrażająca się w tym, że usprawiedliwione potrzeby
uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego13. Współzależność nie oznacza jednak, że samo istnienie
usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego w każdym wypadku
czyni zasadnym powództwo o zasądzenie alimentów14. Przy ocenie należy uwzględnić jednak realne możliwości zaspokojenia
przez uprawnionego jego własnych potrzeb tak materialnych, jak i
niematerialnych na poziomie przeciętnej stopy życiowej obywateli
danego społeczeństwa - na średnim poziomie życia mieszkańców
danej społeczności lokalnej15.
Można jednak zgodzić się ze stanowiskiem, iż usprawiedliwione potrzeby mogą wyznaczać wyższe świadczenie, niż
konieczne dla usunięcia niedostatku, ponieważ zależą one od
indywidualnych cech i statusu uprawnionego. W każdym razie,
realizacja roszczenia alimentacyjnego nie może przekraczać

Uchwała SN z 24 lutego 2011 r., III CZP 134/2010, OSNC 2011, nr 11,
poz. 118.
12 Zob. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C. H.
Beck, Warszawa 2014.
13 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2006, s. 320.
14 J. Ignaczewski, Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji, Art. 128-144 KRO,
Komentarz, Warszawa 2009, s.
15 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz Warszawa 2009, s. 211.
11
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„usprawiedliwionych potrzeb”, które są jedną z przesłanek żądania alimentów16.
T. Domińczyk17 dokonał zestawienia usprawiedliwionych
potrzeb uprawnionego do alimentacji dziecka na podstawie rozstrzygnięć Sądu Najwyższego. Tym samym:
• „Wysokość alimentów na rzecz dziecka po jego urodzeniu
powinna być ustalona w stosunku do obecnych potrzeb dziecka;
nie mogą być uwzględnione przewidywane dopiero w przyszłości
koszty nauki, wydatki szkolne itp.; w razie późniejszego wzrostu
potrzeb dziecka alimenty mogą być zawsze podwyższone”18.
• „Pokrywanie kosztów utrzymania osoby trzeciej, która
zajmuje się dzieckiem, z dostarczanych dziecku alimentów stanowi pokrywanie kosztów utrzymania dziecka”19.
• „Istnienie prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty na rzecz jednego dziecka nie wyłącza skutecznego dochodzenia alimentów przez inne dziecko, pochodzące od tego samego
ojca, i to nawet wówczas, gdy ojciec łoży dobrowolnie na jego
utrzymanie”20.
• „Okoliczność, że dziecko przebywa w państwowym zakładzie opiekuńczym, który dostarcza mu środków utrzymania i
wychowania, nie pozbawia dziecka legitymacji czynnej do dochodzenia alimentów od rodziców. Jeżeli jednak rodzice pokrywają koszty pobytu dziecka w zakładzie, powinno to być odpowiednio uwzględnione przy określaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych każdego z rodziców”21.

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C. H. Beck,
Warszawa 2014, s. 284.
17 T. Domińczyk, Komentarz do art. 135 KRO [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2011, 720.
18 Orzeczenie SN z dnia 29 listopada 1949 roku, Wa.C. 167/49, NP 1950, nr
2, s. 52
19 Orzeczenie SN z dnia 18 września 1951 roku, C. 204/51, OSN 1952, nr 3,
poz. 71
20 Orzeczenie SN z dnia 6 marca 1963 roku, III CR 88/62, OSNCP 1964, nr
5, poz. 98
21 Orzeczenie SN z dnia 22 września 1966 roku, III CZP 72/66, OSNCP
1967, nr 1, poz. 13; RPEiS 1967, nr 1, s. 329
16
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• „Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być oceniane
nie tylko na podstawie wieku, lecz również miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych zobowiązanych do
jego utrzymania i wielu okoliczności każdego konkretnego przypadku. Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać
zwłaszcza od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy
ustalaniu przez sąd wysokości alimentów”22.
• „pozostawaniu „w niedostatku”, o jakim mowa w art. 133
ust. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, można mówić w sytuacji, kiedy powód ma kłopoty z zaspokojeniem przynajmniej części
swoich usprawiedliwionych i koniecznych potrzeb życiowych”23.
Roszczenie o alimenty powstaje w przypadku, gdy uprawniony nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich
usprawiedliwionych potrzeb. Bowiem chodzi o to, że każdy
człowiek powinien starać się zaspokoić swoje potrzeby z własnych dochodów i wykorzystać ku temu własne kwalifikacje i
możliwości zarobkowo-majątkowe24.
Rodzice są zobowiązani do alimentacji, jeżeli dziecko nie
ma własnych dochodów, wystarczających na pokrycie jego kosztów utrzymania i wychowania. Dochody te mogą pochodzić z
tytułu cywilnoprawnego, np. odszkodowanie, renta, dochód z
substancji majątku dziecka, np. czynsz najmu, dzierżawy, odsetki od kapitału, bądź z tytułu ubezpieczenia społecznego, np. renta inwalidzka, renta rodzinna czy świadczenie wychowawcze. W
przypadku uzyskania świadczenia wychowawczego w kwocie
500 zł na dziecko możliwe jest złożenia wniosku o obniżenie
alimentów. Bowiem rodzic, czy opiekun prawny dziecka uzyska
dodatkowy dochód, który zgodnie z przepisami prawa jest
przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z wychowyOrzeczenie SN z dnia 10 października 1969 roku, III CRN 350/69,
OSNCP 1970, nr 2, poz. 15
23 Orzeczenie SN z dnia 3 marca 1999 roku, III CKN 826/98, niepubl., za: T.
Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 284.
24 Tamże, s. 284.
22

395

waniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego
potrzeb życiowych. W efekcie jeden z rodziców uzyskuje dodatkowy dochód, który sprawia, że faktyczne potrzeby dziecka są
w wyższym stopniu zaspokajane i nie ma potrzeby, by zobowiązany do płacenia alimentów płacił wyższe alimenty niż to wynika z potrzeb życiowych dziecka.
2. Zjawisko rozwodów i separacji w kontekście wprowadzenia programu 500+
Przegląd zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci oraz uzasadnienia do projektu tej ustawy jednoznacznie pozwala stwierdzić, że ustawodawca nie przewidział faktu wpływu rozwodów i separacji na wypłatę świadczenia wychowawczego.
Pokrótce przedstawiając prawne ujęcie rozwodu i separacji
regulowanego ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy (KRO)25, można stwierdzić, że rozwód może być
orzeczony, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały
rozkład pożycia (art. 56 KRO). Występuje jednak ograniczenie,
gdyż mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie
jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro
wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo, jeżeli z innych
względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego. Ponadto rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu
pożycia, chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód,
albo odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Ważne regulacje są zawarte w art. 58 KRO, gdzie wskazano, iż w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy
rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej
wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia
kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może także
powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziUstawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U.
2015, poz. 2082.
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ców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych
obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli
dobro dziecka za tym przemawia. To ważne zagadnienie, gdyż
w kontekście uprawnień do nowego świadczenia wychowawczego to osoba, która ma pełne prawo do opieki nad dzieckiem może uzyskać to świadczenie. O jego przyznaniu decyduje
kolejność wpływu wniosku (dotyczy rodzin, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga
rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących
w rozłączeniu).
W przypadku separacji przesłanką jej orzeczenia jest także
zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (art. 611 KRO). Tu również przewidziano, że mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
albo, jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jednakże, gdy
małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może
orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków. W
przypadku separacji również sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem (art. 613KRO).
W kontekście analizy wpływu nowych regulacji na rozwody i separacje warto przedstawić dane statystyczne o liczbie i
zmianach rozwodów i separacji (tabela 1 i rys. 1).
Tabela 1. Zmiany liczby orzeczonych spraw o rozwód i separacje w Polsce w latach 2002-2014
liczba
orzeczo- zmiana rok do
nych spraw o
roku
lata
rozwód separacje rozwód separacje
2002
45326
2647
2003
48545
3027
7,1
14,4
2004
56242
5890
15,9
94,6
2005
67578
11599
20,2
96,9
2006
71912
7976
6,4
-31,2
2007
66586
4923
-7,4
-38,3
2008
65475
3783
-1,7
-23,2
397

2009
2010
2011
2012
2013
2014

65345
61300
64594
64432
66132
65761

3226
2774
2835
2508
2206
1910

-0,2
-6,2
5,4
-0,3
2,6
-0,6

-14,7
-14,0
2,2
-11,5
-12,0
-13,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Baza Demografia, GUS,
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/CustomSelect.aspx

94,6

120

96,9

Rys. 1. Zmiany rok do roku liczby orzeczonych spraw o
rozwód i separacje w Polsce w latach 2002-2014
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Baza Demografia, GUS,
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/CustomSelect.aspx

Analiza danych statystycznych wskazuje, że w latach 20042005 wystąpił gwałtowny wzrost rozwodów i separacji. Nigdy
wcześniej, ani w latach późniejszych nie zanotowano takiego
wzrostu. Porównując do średnich poziomów liczby rozwodów i
separacji z lat 2002-2004 można oszacować, że zjawisko nasilonych rozwodów i separacji mogło sięgnąć nawet 60 tys. rodzin.
Analiza tego zjawiska skłania do wniosku, że przyczyną tak dużego przyrostu rozwodów i separacji była Ustawa z dnia 22
kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyj-
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nych oraz zaliczce alimentacyjnej26. Po raz pierwszy wprowadzono wówczas zaliczkę alimentacyjną, która od 2007 roku została zamieniona na świadczenie alimentacyjne. Już w 2004 roku
wiadomo było o celu tej ustawy. Projekt ustawy został zgłoszony
27 października 2004 r., a weszła w życie 1 czerwca 2005 r. był to
okres wzmożonej aktywności niektórych rodzin, które chciały
skorzystać z tego świadczenia. Rozwód i separacja są tymi instrumentami, które niejako dzielą rodzinę z punktu formalnoprawnego. Mamy do czynienia wtedy z dwiema rodzinami. Ta
sytuacja z 2004 i 2005 roku pozwala domniemywać, że z chwilą
ogłoszenia Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci wystąpi znowu gwałtowny wzrost rozwodów i separacji. Rozwiązania przyjęte w ustawie sprawiają,
że część rodzin będzie pracować w szarej strefie, lub skorzysta z
instytucji rozwodu czy separacji.
W praktyce rodzina z jednym dzieckiem będzie mogła pobierać świadczenie wychowawcze, gdy rodzice będą w separacji.
Wtedy dochód może spaść poniżej ustawowego minimum i jeszcze pojawić się może szansa uzyskania świadczenia alimentacyjnego. W przypadku rodzin z dwójką dzieci separacja czy rozwód spowodować mogą podział dzieci między rodziców i każdy
może złożyć odrębny wniosek. W efekcie również na pierwsze
dziecko rodziny takie uzyskają świadczenie. Opisane wyżej
przykłady jednoznacznie wskazują na próbę oszustwa, na które
godzi się ustawodawca. Co prawda wprowadza mechanizmy
kontrolne i wywiad środowiskowy, jednak może to nastąpić tylko w przypadku podejrzeń lub wątpliwości.
3. Odpowiedzialność karna za oszustwo na gruncie k.k.
Działanie pozorne polegające na doprowadzeniu do orzeczenia rozwodu lub separacji może być uznane jako oszustwo na
gruncie k.k. Bowiem zgodnie z art. 286 § 1 k.k. każdy, kto, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem
za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub
Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, Dz.U. 2005 Nr 86, poz. 732.
26
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niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat
8. Przypisanie przestępstwa z art. 286 § 1 wiąże się z wykazaniem, że sprawca obejmował swoją świadomością i zamiarem
bezpośrednim kierunkowym wprowadzenie w błąd innej osoby
oraz to, że doprowadza ją w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem27.
Jak wykazano, celem działania sprawcy jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Sprawca, popełniając przestępstwo, może
posłużyć się trzema alternatywnie wskazanymi w przepisie metodami: wprowadzeniem w błąd, wyzyskaniem błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.
Wprowadzenie w błąd polega na tym, że sprawca swoimi
podstępnymi zabiegami doprowadza inną osobę do mylnego
wyobrażenia o rzeczywistym stanie rzeczy. Środkiem użytym do
wprowadzenia w błąd może być słowo, pismo, fałszywe narzędzie i urządzenie. Do przypisania oszustwa nie jest potrzebne
użycie szczególnego podstępu, lecz wystarczy każde działanie
mogące wprowadzić poszkodowanego w błąd28. Również to,
które w sztuczny sposób pozwala na uzyskanie separacji czy
rozwodu, gdy faktycznie nie było do tego podstawy.
Wprowadzenie w błąd musi dotyczyć tzw. istotnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na podjęcie przez oszukiwaną
osobę decyzji rozporządzenia mieniem – w naszym przypadku
przedstawiciela jednostki organizacyjnej organów jednostek samorządu terytorialnego, który podejmuje decyzje o wypłacie
świadczenia wychowawczego. Działanie sprawcy oszustwa musi się więc odnosić do okoliczności powodującej, że rozporządzenie mieniem ma charakter niekorzystny. Słuszny jest pogląd
Sądu Najwyższego, zgodnie z którym „wprowadzenie w błąd,
wykonane w ramach czynu zabronionego z art. 286 § 1 k.k., musi
poprzedzać rozporządzenia mieniem dokonane przez pokrzywdzonego”29.
27 Postanowienie SN z 4 stycznia 2011 r., III KK 181/10, OSNKW 2011, nr
3, poz. 27.
28 T. Bojarski, Kodeks karny. Komentarz, LEX 2016.
29 Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2013 r., IV KK 355/12, LEX nr 1297687.
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Wyzyskanie błędu tym różni się od wprowadzenia w błąd,
że przy wyzyskaniu błędu oszukany ma fałszywe wyobrażenie o
rzeczywistości bez udziału w tym sprawcy, który istniejący już
błąd oszukanego wykorzystuje. Innymi słowy, wykorzystanie
błędu polega na wykorzystaniu przez sprawcę już istniejących,
niezgodnych z rzeczywistością opinii lub wyobrażeń osoby pokrzywdzonej30.
Kolejną formą przestępnego działania sprawcy jest wyzyskanie niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego
działania polegające na wykorzystaniu sytuacji, gdy ofiara z jakichkolwiek względów nie ma należytego rozeznania co do
transakcji, jaką podejmuje. Niezdolność osoby rozporządzającej
mieniem do należytego pojmowania przedsiębranego działania
może wynikać z braku zdolności rozpoznania znaczenia czynu
lub pokierowania swym postępowaniem, jak i prowadzącego
jedynie do ograniczenia tej zdolności.
Przestępstwo oszustwa popełnione zostaje w chwili dokonania niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego, przy czym rozporządzenie to musi być podjęte w następstwie wprowadzenia w błąd przez sprawcę i musi mieć na
celu osiągnięcie przez niego korzyści majątkowej31.
Warto podkreślić też, że przedmiotem wykonawczym
przestępstwa oszustwa jest mienie. Pojęcie „mienie”, zawarte w
treści art. 286 § 1 k.k., oznacza zaś całokształt sytuacji majątkowej obejmującej wszelkie prawa, zarówno rzeczowe, jak i obligacyjne, niekorzystne zaś nim rozporządzenie może nastąpić zarówno przez rzeczywisty uszczerbek, jak i przez utratę należnych korzyści32. Może to też dotyczyć wyłudzenia świadczenia
wychowawczego.
Zakończenie
Przegląd przepisów Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci skłania do wniosku, że jest to
T. Bojarski, Kodeks karny. Komentarz, LEX 2016.
M. Filar, Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
32 Postanowienie SN z dnia 15 czerwca 2007 r., I KZP 13/07, OSNKW 2007,
nr 7–8, poz. 56.
30

31
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ustawa nader potrzebna. Wprowadza ona istotne wsparcie dla
dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych, w których najczęściej występuje problem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Jednocześnie aktualna treść tej ustawy budzi obawy wielu specjalistów z różnych dziedzin nauki. Warto wskazać na szerokie konsekwencje społeczne i prawne. W ujęciu społecznym wiele rodzin
pozostanie bierna w kontekście pozyskiwania źródeł dochodu.
Dodatkowe świadczenie, przy trójce dzieci i więcej sprawi, że jeden
rodzic nie będzie musiał pracować. To świadczenie wychowawcze
będzie niejako go utrzymywać. To fakt, skorzystają na tym rodziny
i dzieci, ale społeczeństwo i państwo traci podwójnie. Bowiem może dojść do zmniejszenia potencjału ludzkiego. Objawem będzie
niechęć do legalnej pracy a to przełożyć się może na wzrost bezrobocia i wypłaty kolejnych świadczeń w ramach zasiłków dla bezrobotnych, dodatkowych świadczeń społecznych. Również widać
zagrożenie w kontekście skłonności do powszechnego łamania
prawa. Obecne przepisy Ustawy skłaniają do popełnienia przestępstwa oszustwa – niechęć do podpisywania umów o pracę, tworzenie sztucznie sytuacji orzekania rozwodów czy separacji. Podobną sytuację mieliśmy w latach 2004-2006, gdzie do 60 tys. rodzin zdecydowało się na sztuczny rozwód czy separację, by uzyskać świadczenie. Być może ustawa pomoże wielu biednym rodzinom, ale może zachwiać równowagę systemu społecznego, a nawet emerytalnego i zdrowotnego. Wykazywanie mniejszych dochodów i wyłudzanie świadczeń to wyższe wydatki budżetu państwa, ale też samorządów oraz mniejsze wpływy z podatków i
składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a także ze składek
na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, zwiększenie liczby spraw o
rozwód lub separację lub o obniżenie alimentów będzie dużym
ciężarem niedoinwestowanych sądów oraz zwiększą się wydatki
na obsługę tych postępowań. W przededniu wejścia w życie Ustawy przyznającej świadczenie wychowawcze można tylko wysunąć
postulat, by za rok, czyli w kwietniu 2017 roku dokonać szerszej
analizy tego zjawiska na gruncie prawno karnym, ale także socjologicznym i w zakresie rynku pracy oraz zastanowić się nad koniecznością natychmiastowej nowelizacji ustawy i wprowadzenie
zmian znoszących kryterium dochodowe. Zachodzi pytanie czy
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świadczenie wychowawcze może stanowić powód do obniżenia
alimentów lub w ogóle uchylenia obowiązku alimentacyjnego, a
zatem do zwolnienia zobowiązanego od alimentacji dziecka. Racje
społeczne wskazują, że nie powinno ale na gruncie legislacyjnym
nie jest powiedziane wprost jak to ma miejsce w przypadku regulacji artykułu 135 § 3 kro, który stanowi: „Świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7
września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U
z 2009 r. Nr , poz. 7, z późn. zm.) podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji oraz świadczenia dla rodziny zastępczej nie wpływają
na zakres obowiązku alimentacyjnego”. W tym przepisie kro wprost
przyjmuje założenie, że świadczenia socjalne stanowiące pomoc
materialną ze strony państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie powinny być traktowane w ten sam sposób, jak dochody
uprawnionego, w tym dochody z majątku dziecka (art. 133 § 1), a
co za tym idzie nie powinny uchylać ani nawet pomniejszać obowiązku alimentacyjnego. Gdyby przyjąć odmienny pogląd mogłoby prowadzić to do uwolnienia rodziców od obowiązku utrzymania dzieci nie mogących utrzymać się samodzielnie i przerzucenia
tego obowiązku na społeczeństwo. Tymczasem to wysokość alimentów powinna rzutować na wysokość różnego typu świadczeń
pomocowych, a nie odwrotnie, a więc zasądzając należne dziecku
alimenty, sąd nie bierze pod uwagę zasiłku rodzinnego, tzn. zasądza alimenty w takiej wysokości, w jakiej zasądziłby je, gdyby zasiłek rodzinny nie był pobierany. Dlatego organy opieki społecznej
zawieszają niejednokrotnie postępowanie w oczekiwaniu na orzeczenie w przedmiocie alimentów, aby przyznać świadczenia rodzinne. Inaczej jest przy świadczeniu wychowawczym. Ustawodawca nie wyłączył go wprost od dochodu, ale wydaję się, iż nie
powinny wpływać na zakres obowiązku alimentacyjnego (trwają
w tym zakresie prace legislacyjne). Dodatek wychowawczy nie jest
świadczeniem z pomocy społecznej i dlatego nie wszedł w skład
regulacji art. 135 § 3 kro. Oceniając usprawiedliwione potrzeby
dziecka uwzględniamy, że dziecko to świadczenie ma ale jedynie
na częściowe jego utrzymanie. Ten dochód z tego świadczenia to
zwiększenie pomocy na środki wychowawcze, celem tego świadczenia nie jest zwolnienie zobowiązanego z obowiązku alimenta403

cyjnego, to świadczenie ma odrębny cel niż świadczenie z pomocy
społecznej.
Streszczenie
W programie Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej pojawił się projekt, który zakładał wypłacenie świadczenia
wychowawczego w wysokości 500 zł. Projekt ten, został wyrażony Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci. Celem artykułu jest przedstawienie założeń programu 500+, wskazanie zagrożeń związanych z fikcyjnym rozpadem rodzin, oraz na tym tle przeanalizowanie konsekwencji karnych związanych z wyłudzeniem świadczenia, gdyż
faktyczny stan prawny wskazuje, że rodzina nadal funkcjonuje,
tylko formalnie dokonano pozornych czynności prawnych, by
pobierać świadczenie wychowawcze. Analiza tej ustawy wykazała, że może ona stanowić zagrożenie w kontekście skłonności
do powszechnego łamania prawa, np. tworzenia sztucznie sytuacji orzekania rozwodów, czy separacji. Podobną sytuację mieliśmy w latach 2004-2006, gdzie prawie 60 tys. rodzin zdecydowało się na sztuczny rozwód czy separację, by uzyskać świadczenie. Wnioskiem z tych badań jest wyrażenie konieczności natychmiastowej nowelizacji ustawy i wprowadzenie zmian znoszących kryterium dochodowe.
Abstract
The 500+ program versus the legal risk of increasing number of
divorces and separations, legal foundation for reducing maintenance
amounts – legal issues.
The election campaign of Law and Justice included a
project assuming payment of child benefit in the amount PLN
500. The project was expressed by the Act of 11th February, 2016
on state assistance for parents bringing up children. The purpose
of the paper is to present the assumptions of the 500+ program,
to indicate the risks related to fictitious family breakdown and,
against such background, the analysis of the penal consequences
related to extortion of the benefit, as the state of affairs indicates
that a family is still functioning and the legal procedures have
been carried out formally only, just to be paid the child benefit.
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The analysis of the Act showed that it could be a risk in the context of the general tendency to break the law, e.g. by creating
artificial situations causing divorce or separation decrees. We
had a similar situation in the years 2004-2006, when up to 60
thousand families chose artificial divorce or separation in order
to obtain the benefit. The conclusion of the research is to indicate
the necessity for instant amendment of the Act and for introduction of amendments revoking the income criterion.
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Ewa Krzyżak-Szymańska

HAZARD WŚRÓD MŁODYCH POLAKÓW.
ASPEKTY SPOŁECZNE I PRAWNE ZJAWISKA
Wstęp
Hazard i granie w gry hazardowe występuje od wieków w
różnych kulturach i społeczeństwach. Stanowi on atrakcyjną i
dostępną rozrywkę, dzięki której ludzie chcą się wzbogacić, poszukują mocnych wrażeń, potwierdzenia własnej wartości czy
wreszcie uczą się umiejętności potrzebnych w określonej grze1.
W ostatnich latach hazard staje się coraz bardziej popularny także wśród Polaków, a problemy z nim związane (jeszcze
nie tak dawno niezauważane w Polsce), zaczynają przybierać na
znaczeniu główne w obszarze ryzykownych czy problemowych
zachowań związanych z uzależnieniami behawioralnymi.
Samo granie, jako jedna z wielu kontrolowanych rozrywek
nie stanowi przedmiotu zainteresowań badaczy. Hazardowanie,
bowiem definiowane jest, jako zachowanie lub zespół zachowań
ryzykownych składających się na kombinację pomiędzy umiejętnościami, a tzw. szczęściem, której rezultatem jest wygrana lub
przegrana. Natomiast, gdy człowiek traktuje hazard, jako główną
rozrywkę i traci nad nim kontrolę, nie potrafi przestać grać mimo
przegranej wówczas mówi się o zachowaniu dysfunkcjonalnym,
zarówno w aspekcie indywidualnym zdrowotnym człowieka, jak i
społecznym o wielowymiarowych szkodach2.
Dlatego też państwo polskie, podobnie jak w przypadku
uzależnienia od alkoholu czy narkotyków, reguluje prawnie organizację oraz przebieg gier na pieniądze i stosuje konsekwencje
w przypadku ich naruszenia. Ponadto monitoruje ono rynek gier
1 V.Y. K. Tao, A. M.S. Wu, S. F. Cheung, K.K. Tong, Development of an
Indigenous Inventory GMAB (Gambling Motives, Attitudes and Behaviors) for
Chinese Gamblers: An Exploratory Study, “Journal of Gambling Studies” 2011,
nr 27 (1), s. 99-113.
2 M. Rowicka, Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia, Warszawa
2015, s. 20.
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hazardowych i stara się zapewnić pomoc medyczną czy terapeutyczną zarówno samym hazardzistom jak i ich rodzinom.
Do gier hazardowych zaliczamy m.in. loterie (np. zdrapki,
lotto), zakłady bukmacherskie (np. wyścigi konne, rozgrywki
sportowe), gry w kasynach (np. Black Jack, ruletka), automaty
do gry (na bilon czy żetony), hazardowe usługi internetowe czy
wreszcie inwestycje na giełdzie papierów wartościowych3. Taka
różnorodność aktywności nazywanych grami hazardowymi
wpływa na brak identyfikacji gry, jako hazardu wśród niektórych ich użytkowników, np. w przypadku zakupu zdrapki na
stacji paliw czy wysłania SMS-a w konkursie audiotele.
Biorąc pod uwagę powyższe ważnym jest monitorowanie i
badanie zjawiska hazardu, określenia jego symptomów diagnostycznych oraz wskazanie czynników ryzyka. Jest to szczególnie
istotna kwestia społeczna ze względu na tendencje wzrostowe
zainteresowania hazardem przez ludzi, w szczególności młodzieży oraz powstawaniem nowych form jego występowania
np. w przestrzeni online.
1. Hazard jako uzależnienie behawioralne
Hazard jest określony, jako jednostka chorobowa.
Uwzględniony jest zarówno w klasyfikacji Amerykańskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-V, jako zaburzenie uprawiania hazardu (gambling disorder) mieszczące się wśród kategorii nałogów niezwiązanych z substancjami, jak i w klasyfikacji
europejskiej ICD- 10 w postaci patologicznego hazardu, w grupie zaburzeń nawyków oraz popędów, w kategorii zaburzeń
psychicznych i zaburzeń zachowania. Ujmowanie symptomów
zaburzenia hazardu w kolejnych klasyfikacjach chorób podlegało licznym zmianom. Widać to wyraźnie na podstawie analizy
określenia przedmiotowego pojęcia w ramach kolejnych klasyfikacji DSM. W DSM-I hazard był definiowany, jako zaburzenie
osobowości, w DSM-II, jako zachowanie przeciwko moralności i
3 R. Granero, S. Tarrega, F. Fernandez-Aranda, N. Aymami, M. GomezPena, S. L. Moraga, N.Custal, L. Orekhova, L. G. Savvidou, J. M., Menchón, S.
Jimenez-Murcia, Gambling on the stock market: An unexplored issue, „Comprehensive Psychiatry” 2012, nr 53(6), s. 666–673.

408

praworządności, w DSM-III i DSM-IV, jako zaburzenie kontroli
impulsów, a obecnie w DSM-V charakteryzuje się go, jako nałóg.
Mówiąc o hazardzie opisuje się to zachowanie w kategoriach
zaburzenia, czyli utrudnień funkcjonowania psychicznego lub
społecznego człowieka wywołującego cierpienie4.
Zaburzenie uprawiania hazardu określa ”niekontrolowaną
potrzebę (przymus) uprawiania hazardu, która z czasem staje się
coraz silniejsza i upośledza funkcjonowanie jednostki- prowadzi
do problemów natury osobistej, społecznej i zawodowej”5 Zgodnie z aktualną klasyfikacją DSM-V charakteryzują go następujące
symptomy:
1. Odczucie potrzeby grania z podnoszeniem stawek pieniężnych celem osiągniecia oczekiwanego przez gracza pobudzenia.
2. Odczuwanie irytacji lub zdenerwowania podczas prób
ograniczania lub zaprzestania grania.
3. Podejmowanie bezskutecznych wysiłków celem ograniczania, kontrolowania lub zaprzestania grania hazardowego.
4. Ciągłe (częste) zaabsorbowanie myśleniem o hazardzie
i/lub myśleniem o zdobyciu środków na hazard.
5. Traktowanie gry hazardowej, jako sposobu na poprawienie złego samopoczucia.
6. Podejmowanie prób „odegrania się” po wcześniejszej
stracie pieniędzy w grze.
7. Okłamywanie innych celem ukrycia rozmiarów swojego
grania.
8. Utrata lub narażenie na szwank ważnych związków
emocjonalnych, możliwości edukacyjnych czy zawodowych z
powodu zaangażowania w gry hazardowe.
9. Szukanie pomocy finansowej u innych osób celem poprawienia złej kondycji ekonomicznej spowodowanej graniem6.

D. Krok, Uzależnienia behawioralne a zmiana jakości życia w perspektywie kontrowersji nad DSM-V, w: Zniewoleni działaniem. Uzależnienia behawioralne a rodzina, red. P. Morciniec, Opole 2013, s. 9-26.
5 M. Rowicka, Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia, Warszawa
2015, s. 21.
6 J. Morrison, DSM-5? bez tajemnic: praktyczny przewodnik dla klinicystów,
Kraków 2016, s. 517-520.
4
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Mówi się o chorobie, gdy w ostatnim roku przed badaniem
występują u osoby przynajmniej 4 z wymienionych wyżej kryteriów diagnostycznych.
Natomiast w ramach klasyfikacji ICD-10 obowiązującej w
krajach europejskich patologiczny hazard rozpoznaje się, gdy
występują przynajmniej trzy z niżej wymienionych kryteriów:
1. Występowanie silnej potrzeby lub poczucia przymusu
hazardowego grania.
2. Subiektywne odczucie o trudnościach w kontrolowaniu
zachowań związanych z hazardowym graniem dotyczące powstrzymania się od grania lub czasu grania.
3. Niepokój, rozdrażnienie lub gorsze samopoczucie przy
próbach przerwania czy ograniczania grania oraz ustępowanie
tych stanów podczas powrotu do gry.
4. Spędzanie coraz większej liczby czasu na graniu w celu
uzyskania zadowolenia lub dobrego samopoczucia, które wcześniej było uzyskiwane w krótszym czasie.
5. Coraz częstsze zaniedbywanie innych źródeł przyjemności
lub dotychczasowych zainteresowań na rzecz grania.
6. Kontynuowanie grania hazardowego pomimo szkodliwych skutków: fizycznych, psychicznych i społecznych mających związek z hazardem7.
Problemy z hazardem opisuje się, jako pewnego rodzaju
kontinuum. Obejmuje ono pewne punkty na skali zaangażowania w zachowanie grania hazardowego. W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy poziomy zaangażowania:
pierwszy, jako hazard towarzyski, realizowany dla przyjemności od przypadku do przypadku i niepowodujący szkód w
funkcjonowaniu jednostki ani jej otoczenia,
drugi, jako hazardowanie ryzykowne powodujący szkody indywidualne i społeczne,
trzeci, jako hazard problemowy wyczerpujący symptomy DSM-V czy ICD – 108.

B. T. Woronowicz, Hazard- czym jest i co należy o nim wiedzieć, w: Hazard. Historia, zagrożenia i drogi wyjścia, red. B. T. Woronowicz, Warszawa 2012, s. 89.
8 Problem hazardu. Doradztwo finansowe. Warszawa 2011, s. 12.
7
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W literaturze przedmiotu wskazuje się, że częściej mężczyźni niż kobiety mają problemy z hazardem. Od tego typu
zachowań w większym stopniu uzależniają się osoby w młodszym wieku, o niskim statusie materialnym, rasy białej czy o zaburzonym życiu rodzinnym9. Wśród czynników ryzyka prowadzących do zaburzenia hazardu wymienia się:
• uzyskanie przez gracza dużej wygranej w przeszłości,
• kłopoty finansowe,
• doświadczenie w niedalekiej przeszłości straty lub zmiany w życiu takiej jak: rozwód czy separacja,
• utrata pracy,
• śmierć bliskiej osoby,
• uprawianie hazardu motywowane troską o swoje zdrowie
lub jako radzenie sobie ze swoim cierpieniem,
• samotność,
• brak innych zainteresowań oprócz hazardu,
• skłonność do ryzyka i działania pod wpływem impulsu,
• współwystępowanie innych uzależnień w szczególności
od alkoholu lub narkotyków mających pomóc osobie z negatywnymi uczuciami czy wydarzeniami,
• odczuwanie niepokoju czy depresja,
• doświadczanie przemocy lub przeżywanie traumy,
• posiadanie kogoś z rodziny z problemami uzależnień,
• przeświadczenie gracza o posiadaniu systemu lub sposobu na zwiększenie szansy wygrania10.

N. M. Petry, R.H. Pietrzak, Antisocial personality disorder is associated with
increased severity of gambling, medical, drug and psychiatric problems among treatment- seeking pathological gamblers, „Addiction” 2005, nr 100, s. 1183–1193; T.
Toneatto, L. Vettese, L. Nguyen, The role of mindfulness in the cognitivebehavioural treatment of problem gambling, „Journal of Gambling Issues” 2007,
nr 19, s. 91-100; D. W. Black, B. McCormick, M. E. Losh, M. Shaw, G. Lutz, J.
Allen, Prevalence of problem gambling in Iowa: revisiting Shaffer's adaptation hypothesis, „Annals of Clinical Psychiatry” 2012, nr 24 (4), s. 279-284.
10 Polish PROBLEM. Zagadnienia, alternatywy hazardu, Ontario 2008, s. 14-15.
9
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2. Prawne uregulowania hazardu w Polsce
Granie w gry na pieniądze w Polsce reguluje Ustawa o
grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.11 Dotyczy ona
gier losowych, zakładów wzajemnych oraz gry na automatach
opisanych w wymienionej ustawie. Należy zaznaczyć, że w RP
to państwo posiada monopol na prowadzenie działalności w
obszarze gier liczbowych, loterii pieniężnych czy gry w
telebingo. Funkcjonujące w Polsce przepisy dotyczą zarówno
organizowania gry na pieniądze, jak i uczestnictwa w nich. W
przypadku urządzania gier hazardowych ustawa wprowadza
następujące ograniczenia:
1. Mogą w nich brać udział jedynie osoby, które ukończyły
18 lat. Wyjątek stanowią loterie promocyjne i fantowe, w których
dopuszcza się uczestnictwo osób niepełnoletnich. Należy
pamiętać, że zabroniony jest wstęp małoletnich do ośrodków
gier czy punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, a
informacja o tym fakcie powinna widnieć w widocznym miejscu
(art. 27 Ustawy o grach hazardowych).
2. Podmioty prowadzące działalność hazardową nie mogą
powierzać tej działalności innemu podmiotowi, chyba, że
spełnione są przesłanki wymienione w ustępie 3 artykułu 28
Ustawy o grach hazardowych, np. mogą one dotyczyć braku
zalegania z podatkami podmiotu, któremu powierza się zadanie.
3. Zakazuje się organizowania gier hazardowych w
Internecie, za wyjątkiem zakładów wzajemnych funkcjonujących
na podstawie zezwolenia (art. 29a Ustawy o grach hazardowych).
4. Zakazuje się urządzania gry w pokera w kasynach, za
wyjątkiem turniejów obejmujących minimum 10 uczestników,
zorganizowanych na podstawie stosownego zezwolenia (art. 30
Ustawy o grach hazardowych).
5. Zabronione jest przyjmowanie lub zawieranie zakładów
wzajemnych na rezultaty gier liczbowych, chyba, że podmiot
prowadzący te zakłady uzyska zgodę na tą działalność
krajowych organizatorów przedmiotowej działalności na

Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, Dz. U. 2009, nr 201,
poz. 1540 wraz z późniejszymi zmianami.
11
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wykorzystanie jego wyników (art. 31 Ustawy o grach
hazardowych).
Ustawa o grach hazardowych precyzuje również sankcje
wobec naruszenia przepisów w niej zawartych. Określa ona, że
karze pieniężnej w wysokości określonej w ustawie podlegają:
„urządzający gry hazardowe bez koncesji lub
zezwolenia, bez dokonania zgłoszenia, lub bez wymaganej
rejestracji automatu lub urządzenia do gry” w wysokości 100%
przychodu z gry;
„urządzający gry na automatach poza kasynem gry”, w
wysokości 12 000 zł. od każdego urządzenia;
uczestnicy gry hazardowej zorganizowanej bez
zezwolenia lub koncesji w wysokości 100% uzyskanej wygranej
(karze tej nie podlegają m.in. uczestnicy loterii promocyjnych,
audiotekstowych czy loterii fantowych)12;
W Polsce, co do zasady zakazana jest wszelka publiczna
reklama i promocja13 zakładów wzajemnych, gier na automatach
oraz gier kasynowych. W szczególności chodzi tu o publiczne
rozpowszechnianie znaków towarowych i symboli związanych z
hazardem (art. 29 Ustawy o grach hazardowych). Sprawa ta jest
ponadto uregulowana w art.110a Kodeksu Karnego Skarbowego,
który wskazuje, w §1 „Kto, wbrew przepisom ustawy, zleca lub
prowadzi reklamę lub promocję gier cylindrycznych, gier w karty,
gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach,
umieszcza reklamę takich gier lub zakładów lub informuje o
sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie
Art.89 Ustawy o grach hazardowych, z dnia 19 listopada 2009r. Dz.U. 2009,
nr 201, poz. 1540 wraz z późniejszymi zmianami.
13 Promocja-oznacza publiczną prezentację gier hazardowych lub zakładów wzajemnych, rozdawanie rekwizytów z nimi związanych, wręczanie
żetonów lub dowodów uczestnictwa w tych grach albo ich sprzedaż w miejscach publicznych, a także inne formy publicznego zachęcania do uczestnictwa w nich lub przekonywania o ich zaletach bądź zachęcania do wstępu do
kasyn gry lub punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, [ wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr
IV
K
225/13
z
dnia
03.11.2015
http://orzeczenia.mst.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505250002006_IV
_K_000225_2013_Uz_2015-11-03_001, (10.04.2016).
12
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takich gier lub zakładów, podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych”14. Ponadto w dalszej części tego przepisu, jako
podlegające karze wymienia się także czerpanie korzyści z tego
typu reklam. Na bazie obowiązujących przepisów w Polsce
aktualnie funkcjonuje 49 kasyn gry, 7 podmiotów posiada
zezwolenia Ministra Finansów na urządzanie zakładów
wzajemnych w punktach naziemnych oraz 5 podmiotów mających
zgodę na prowadzenie zakładów wzajemnych w Internecie15.
Państwo polskie w ramach monitoringu przemysłu
hazardowego stara się nie tylko sankcjonować zachowania
niezgodne z prawem a dotyczące gry na pieniądze, ale również
pomagać w rozwiązaniu problemów hazardowych. W ramach
Ustawy o grach hazardowych stworzono, bowiem Fundusz
Rozwiązywania Problemów Hazardowych16, który jest
państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest
minister właściwy do spraw zdrowia. Fundusz ten jest zasilany
trzema procentami wpływów z dopłat występujących w grach
objętych monopolem państwa. I tak w grach liczbowych jest to
25% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze, a w
loteriach pieniężnych i grze telebingo- jest to 10% stawki, ceny
losu lub innego dowodu udziału w grze. Wydatki opisywanego
funduszu przeznaczane są m. in. na: prowadzenie działalności
informacyjno-edukacyjnej,
profilaktykę
i
rozwiązywanie
problemów hazardowych oraz finansowe wspieranie instytucji i
stowarzyszeń realizujących zadania związane z problemami
wynikającymi z uzależnień behawioralnych. W roku 2011
fundusz dysponował kwotą 88 900 zł, w 2012- kwotą 5 375 352
zł, w roku 2013- kwotą 10 068 027 zł, a w 2014 r. – kwotą 11 810
663 zł. Liczby te pokazują, że z roku na rok w dyspozycji

Art.110a Ustawy Kodeks Karny Skarbowy, z dnia10 września 1999 r.
Dz.U.1999, nr 83, poz. 930 wraz z późniejszymi zmianami.
15 Wykaz obowiązujących zezwoleń na salony gier na automatach oraz
podmiotów przyjmujących zakłady wzajemne w punktach naziemnych,
http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gryhazardowe/wykaz-obowiazujacych-zezwolen, (8.04.2016).
16
Fundusz
Rozwiązywania
Problemów
Hazardowych,
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=1768106, (10.03.2016).
14
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funduszu znajdują się coraz większe środki, które można
wykorzystać na rozwiazywanie problemów hazardowych.
3. Rozmiary zjawiska w Polsce
W 2014 r. CBOS17 zrealizował badania „Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz
analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych”, z których wynika, że 34% Polaków powyżej piętnastego roku życia,
w ciągu ostatniego roku przed badaniem, grało w gry na pieniądze, a 7% respondentów podejmowało tą aktywność codziennie
lub kilka razy w tygodniu. Najczęściej były to gry liczbowe Totalizatora Sportowego (1/3 Polaków gra w tego typu gry), zdrapki, (co 7 Polak je kupuje), konkursy czy loterie SMS-owe (bierze
w nich udział, co 13 Polak) oraz gra na automatach (gra na nich,
co 22 Polak). Połowa z graczy deklarowała, że gra w więcej niż
jedną grę. Prezentowane badania dostarczyły także obrazu
struktury społeczno- demograficznej grających, z którego wynika, że są to przede wszystkim mężczyźni, mieszkańcy miast,
lepiej wykształceni i osiągający wyższe dochody niż osoby niegrające. W grupie tej granie występuje w równym nasileniu począwszy od 25 lat, a skończywszy na 64 latach. Natomiast niższe
odsetki odnotowano w grupach wiekowych 15 – 17 lat oraz powyżej 65 roku życia.
Ponadto w ramach analizowanych wyników badań określono zjawisko zagrożenia uzależnieniem od hazardu, do którego oceny wykorzystano narzędzie przesiewowe18 Kanadyjski
Indeks Gier Hazardowych (CPGI)19. W wyniku zastosowania
testu ustalono poziom zagrożenia hazardem w odniesieniu do
Raport: Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych
oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem
substancji psychoaktywnych, CBOS, Warszawa 2015, s. 37-40.
18 Jako narzędzia przesiewowe w Europie wykorzystuje się także test
NORC (Diagnostic Screen for Gambling Problems- Self Administered) oraz kwestionariusz SOGS (South Oaks Gambling Screen), który ma polską adaptację dla
młodzieży wykonaną przez J. Jarczyńską.
19 Hazard. Historia, zagrożenia i drogi wyjścia, red. B. T. Woronowicz, Warszawa 2012, s. 264-265.
17
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całego społeczeństwa polskiego. I tak 5,3% Polaków powyżej 15
roku życia wykazuje symptomy uzależnienia, w tym 0,7 % to
Polacy wysoce zagrożeni uzależnieniem od hazardu. Wyniki z
tego zakresu prezentuje rysunek 1.
Rysunek 1. Zagrożenie uzależnieniem od hazardu w społeczeństwie polskim i wśród graczy w %

brak problemu
niski poziom ryzyka uzależnienia
umiarkowany poziom ryzyka uzależnienia
problem z hazardem
zagrożenie
… wybranych
Oszacowanie
rozpowszechnienia

84,3

Źródło: Raport:
uzależnień
behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień
behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych, CBOS, Warszawa 2015, s. 49-50.

Prezentowane
badania
opisują
również
grupy
podwyższonego ryzyka uzależnienia. Są to przede wszystkim:
1. Mężczyźni (21,4 % grających mężczyzn i 9,1% grających
kobiet);
2. Młodzież w wieku 18-24 lata (odsetek zagrożonych
uzależnieniem od gier na pieniądze wynosi 26,7%);
3. Osoby starsze: 65+ (19,2%);
4. Osoby z wykształceniem poniżej średniego (21,7%);
5. Robotnicy wykwalifikowani (21,8%) i bezrobotni
(25,3%)20.
Z badań własnych wynika21, że prawie 18% badanych
studentów gra w gry hazardowe, w tym 33% mężczyzn i 7%
Raport: Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych…, s. 52.
W 2015 r. przeprowadzono wśród studentów śląskich uczelni sondaż
diagnostyczny dotyczący problemowego używania gier hazardowych. W tym
celu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety charakteryzujący zjawi20

21
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kobiet realizuje przedmiotową aktywność. Natomiast 17%
respondentów korzysta z gier hazardowych online (tj. 38%
badanych mężczyzn i 4% badanych kobiet). Ponad 50%
grających w gry na pieniądze robi to zarówno online jak i offline.
Status materialny badanych nie miał wpływu na uprawianie
przez nich hazardu.
Wśród studentów śląskich uczelni problem nadmiernego
grania hazardowego w gry na pieniądze jest bardziej popularny
niż w populacji generalnej Polaków. Ustalono, bowiem, że 6,9%
respondentów uprawia patologiczny hazard, który powoduje
problemy dla gracza i wymyka się spod jego kontroli. 7,9% to
studenci znajdujący się w grupie umiarkowanego ryzyka
problemowym hazardem, u których pojawiają się pierwsze
symptomy uzależnienia behawioralnego. Natomiast 11,6%
badanych uprawia hazard, ale o niskim ryzyku uzależnienia i
braku lub niewielkich szkodach przez niego wywołanych.
Ponad 2/3 badanych tj. 73,6% jest użytkownikami gier na
pieniądze, ale jest to gra nieproblematyczna. Analizując zebrane
dane pod względem płci badanych wskazać należy na znaczne
dysproporcje w poszczególnych grupach użytkowników gier
hazardowych. I tak wśród problemowych hazardzistów jest
1,7% badanych kobiet i 15,2% mężczyzn. Natomiast wśród
nieproblematycznych graczy jest 90,6% kobiet i 46,1% mężczyzn
biorących udział w badaniu. Szczegółowe dane w tym zakresie
przedstawia tabela 1.

sko grania w gry hazardowe w badanej próbie oraz narzędzie przesiewowe
Kanadyjski Indeks Gier Hazardowych (CPGI). Ogółem przebadano 466 studentów, w wieku od 20 do 30 lat. Kobiety stanowiły 61,8 % respondentów. Badania zrealizowano w formie online wykorzystując do tego celu portal ankietka.pl. Dzięki jej zastosowaniu respondenci mieli zachowaną całkowitą anonimowość i swobodę wypowiedzi, a zebrane wyniki były bezpośrednio gromadzone w ogólnej bazie danych. Głównym celem badań było określenie
odsetka studentów problematycznie grających w gry hazardowe oraz charakterystyka przedmiotowego zjawiska.
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Tabela 1. Zagrożenie uzależnieniem od hazardu wśród
studentów z podziałem na płeć w %
Poziom
zagrożenia kobiety
uzależnieniem
od
hazardu
N
%
Właściwe korzystanie 261 90,6%
z gier hazardowych
Niski poziom ryzyka 15
5,2%
uzależnienia
Umiarkowany
po- 7
2,4%
ziom ryzyka uzależnienia
Problematyczne
5
1,7%
używanie gier hazardowych
Razem
288 100,0%
Źródło: badania własne

mężczyźni

razem

N
82

%
46,1%

N
343

39

21,9%

54

11,6%

30

16,9%

37

7,9%

27

15,2%

32

6,9%

178

100,0%

466

100,0%

%
73,6%

Analizując zagrożenie uzależnieniem od hazardu a wiekiem badanych studentów, ustalono, że co 4 respondent w wieku 23 i 24 lat wykazuje symptomy umiarkowanego poziomu
ryzyka uzależnienia lub problematycznie używa gier na pieniądze. Wśród uzależnionych od hazardu w większości są studenci
mieszkający w akademikach. Co 6 jego mieszkaniec biorący
udział w badaniu wykazuje symptomy tego nałogu.
Podsumowanie
Zjawisko hazardu można rozpatrywać w wielu
płaszczyznach. Przede wszystkim jednak jest to rozrywka
współczesnego człowieka, od której tak jak od innych czynności
człowiek może się uzależnić. W dyskursie społecznym wskazuje
się na patologiczne cechy tej aktywności ludzkiej oraz elementy
podejmowanych
środków
przez
społeczeństwo
celem
zapobiegania czy zwalczania omawianego zjawiska. Natomiast w
naukach medycznych i psychologicznych podkreśla się, że
zaburzenie hazardu czy problematyczny hazard jest chorobą, o
specyficznych symptomach diagnostycznych. Chorobie tej trzeba
zapobiegać, a w przypadku wystąpienia leczyć. Nie należy także
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zapominać o prawnych aspektach omawianego zjawiska patrząc
na hazard dwubiegunowo zarówno ze strony monopolu państwa
na wybrane gry hazardowe i czerpanie z nich zysku do budżetu,
jak również regulacji prawnych- obejmujących sankcje między
innymi dla nielegalnie organizujących gry hazardowe. Taki stan
rzeczy powoduje, że coraz częściej wskazuje się na skutki
patologicznego hazardu, szczególnie wśród ludzi młodych
stanowiących grupę zwiększonego ryzyka uzależnienia się od tej
czynności. Wymienia się wśród nich te indywidulane - moralne,
zdrowotne, finansowe, prawne, jak i społeczne - związane z
kosztami leczenia oraz terapii hazardzistów i ich rodzin, walki z
patologiami społecznymi czy przestępczością związaną z praniem
brudnych pieniędzy. Biorąc powyższe pod uwagę należy
zauważyć, że problem hazardu stanowi obecnie ważne
zagadnienie społeczne bez względu na perspektywę jego
definiowania (medyczną, prawną, psychologiczną czy społeczną) i
charakteryzowania (w skali mikro- czy makrospołecznej). Wymaga
on skutecznych działań ze strony państwa zarówno w obszarze
zapobiegania, monitorowania zjawiska, jak i leczenia czy terapii
hazardzistów. Ważnym społecznie jest również uświadomienie
młodym ludziom, szczególnie zagrożonym tym zjawiskiem, że gry
hazardowe mogą stanowić przyjemną rozrywkę pod warunkiem,
że nie tracimy nad nimi kontroli.
Abstrakt:
Artykuł pod tytułem: "Hazard wśród młodych Polaków.
Aspekty społeczne i prawne zjawiska" charakteryzuje problem hazardu w Polsce. Autorka zwraca w nim uwagę na kwestie definicyjne hazardu w klasyfikacjach DSM-V i ISD-10. Przedstawia polskie prawo w zakresie organizowania i udziału w grach hazardowych. Opisuje także wyniki badań wskazujące na rozmiary zjawiska w społeczeństwie polskim. Ponadto przedstawia wyniki badań
własnych dotyczące hazardu wśród studentów śląskich uczelni.
Około 7% respondentów ma symptomy uzależnienia a 19% jest w
grupie ryzykownego używania. Ponad 2/3 badanych studentów tj.
74% badanych traktuje hazard, jako rozrywkę i nie ma problemu z
jego kontrolą. Dodatkowo, zwraca ona uwagę na czynniki ryzyka
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uzależnienia od hazardu oraz jego skutki w perspektywie indywidualnej i społecznej.
Słowa kluczowe: hazard, uzależnienie, problem społeczny,
problem prawny.
Abstract:
Gambling among young polish people. Aspects of social and legal
phenomenon
The article entitled "Gambling among young polish people.
Aspects of social and legal phenomenon" characterizes the
problem of gambling in Poland. The author pays attention to the
issues of definition of gambling in the classifications DSM-V and
ISD-10. Presents Polish law in the range of the organization and
participation in gambling. It also describes the results of studies
indicating the scale of the phenomenon in Polish society. Also
presents results of research on gambling among students of the
Silesian University. About 7% of respondents have symptoms of
addiction and 19% are in the group of risk. More than 2/3
surveyed students, i.e. 74% of respondents considered gambling
as entertainment and have no problems with its control. In
addition, she pays attention to the risks of gambling addiction
and its consequences in the perspective of the individual and
society perspective.
Keywords: gambling, addiction, a social problem, a legal
problem.
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Andrzej Szymański

PRZESTĘPCZE STYLE MYŚLENIA OSADZONYCH
W ZAKŁADZIE KARNYM A DZIAŁANIA PENITENCJARNE
Wstęp
Prowadzone badania i sondaże wykazują, że wśród największych zagrożeń, ujmowanych zarówno w wymiarze indywidualnym jak i globalnym, zjawisko przestępczości od wielu już lat lokuje się na jednym z czołowych miejsc, stanowiąc istotne źródło lęku i
obaw członków poszczególnych społeczeństw. Dla wytłumaczenia
przyczyn tych zachowań wykorzystuje się szereg koncepcji, rozpatrujących ich podłoże z perspektywy biologicznej, psychologicznej,
czy też socjologicznej. Jedną ze znaczących w ostatnim okresie prób
integracji różnych modeli i paradygmatów tłumaczących zjawisko
przestępczości stanowi teoria przestępczości, jako stylu życia (The
Criminal Lifestyle), G. D. Waltersa.
Rysunek 1 - Kluczowe elementy przestępczego stylu życia
w ujęciu G.D. Waltersa
Warunki - Są następstwem oddziaływania
zarówno czynników
wewnętrznych (dziedzictwo biopsychologiczne)
jak zewnętrznych, zależnych od relacji z pierwotnymi grupami socjalizacyjnymi oraz wpływu
grup rówieśniczych. W
zależności od tego, czy
wyszczególnione warunki
mają postać pozytywną
bądź negatywną, zwiększają one lub zmniejszają szanse osoby, by
rozwinąć u niej przestępczy styl życia

Wybór - jednostka ujmowana jest, jako racjonalnie i świadomie wybierająca
między alternatywnymi możliwościami. Podejście takie tym samym zakłada, że
osoba jest aktywnym uczestnikiem, który podejmuje decyzje, określając na ich
podstawie swoje cele oraz priorytety.

Kluczowe elementy
przestępczego stylu życia

Poznanie - Stanowi indywidualny proces uzasadniania lub wyjaśniania własnego zachowania przez zniekształcony sposób błędnego myślenia. Proces ten służy
usprawiedliwieniu osobistej odpowiedzialności, zmniejsza poczucie winy i
dostarcza jednostce przyzwolenia na działalność o charakterze antyspołecznym.

Źródło: Opracowanie własne

W przywołanej teorii styl życia jest sposobem, w jaki osoby
reagują na egzystencjalny lęk do zmian w środowisku przyjmu423

jąc na tę okoliczność zrytualizowane wzory zachowania, dostarczające: poczucia bezpieczeństwa, rozwoju własnej tożsamości,
osiągania społecznych związków oraz kontroli nad swoim istnieniem. Identyfikują go trzy kluczowe elementy: warunki, wybór
i poznanie (3 „C”: conditions, choice, cognition) - patrz rysunek 1.
Należy jednak podkreślić, że każdy styl życia dodatkowo ma
swoje własne: reguły, role, rytuały i relacje (4 Rs: rulet, roles, rituals, relationships)1.
Podstawowe tezy teorii G.D. Walters wyłożył w formie
dziesięciu założeń (patrz tabela 1), które oparł na dwóch pomniejszych, lecz wzajemnie uzupełniających się modelach - modelu przestępczego stylu życia oraz modelu przestępczego myślenia2. Swoja koncepcję oparł również na ogólnej teorii społecznego uczenia się, akcentującej rolę rozwojowych mechanizmów
wzmocnień i mechanizmów modelowania społecznego3.
Tabela 1- Twierdzenia w teorii przestępczości G. D. Waltersa
Założenie 1

Założenie 2

Założenie 3
Założenie 4

Przestępczość można rozumieć, jako styl życia, który charakteryzuje się obecnością jednocześnie czterech zasadniczych dla
tego stylu właściwości podmiotu. Owe właściwości to: brak
odpowiedzialności, pobłażanie sobie, narzucanie się innym
oraz nieustanne łamanie norm społecznych.
Na rozwój przestępczości, jako stylu życia wpływają warunki przynależne do trzech sfer: fizycznej (biologicznej),
społecznej i psychologicznej. Przyjmuje się, że interakcje
między konkretną osobą a środowiskiem, zwłaszcza w
pierwszych latach życia, mają istotne znaczenie dla jej sposobu zachowania się w przyszłości.
Do pojawienia się przestępstwa pośrednio przyczyniają się
warunki fizyczne, społeczne, biologiczne poprzez to, że podwyższają lub ograniczają liczbę możliwości wyboru celów.
Zachowanie człowieka o przestępczym stylu życia zmierza
w kierunku jego osobistej katastrofy. Przestępca „stacza
się” i najczęściej przegrywa w sposób dramatyczny. Drama-

1 „4 RS” pokazują typowe wzory przejawianych zachowań przez jednostkę definiując ostatecznie jej przestępczy styl życia.
2 J.M. Stanik, Psychologia sądowa, Warszawa 2013, s. 345.
3 M. Rode, Czynniki ryzyka stylów myślenia przestępczego nieletnich, „Polskie
Forum Psychologiczne” 2 (2014), s. 259.
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tyczność owego procesu przejawia się w zachowaniach
destrukcyjnych, kierowanych zarówno przeciwko innym,
jak i sobie samemu.
ZałożeU osoby realizującej przestępczy styl życia występuje spenie 5
cyficzny sposób myślenia. Sposób tego myślenia prowadzi
do zapoczątkowania (inicjacji) i utrzymania zachowania
charakteryzującego się notorycznym łamaniem prawa.
ZałożeIstotę procesu myślenia i jego przebieg odzwierciedla
nie 6
osiem wzorów kognitywnych (poznawczych). Służą one
usprawiedliwianiu osobistej odpowiedzialności i dostarczają jednostce przyzwolenia na działalność o charakterze antyspołecznym.
ZałożeNa mechanizm motywacyjny (w szczególności na jego uaknie 7
tywnianie się - generowanie czynu przestępczego) składają
się cztery podwójnie złączone uwarunkowania (stymulatory osobowościowe): złość-bunt, siła-kontrola, podniecenieprzyjemność, chciwość-lenistwo.
ZałożeAby pojawił się czyn zabroniony, musi pojawić się okazja,
nie 8
w sposób szczególny dostrzegana przez osobnika nastawionego przestępczo.
ZałożePrzestępstwo jest związkiem współdziałających za sobą
nie 9
myśli, motywów i zachowań aspołecznych.
ZałożePonieważ zachowania przestępcze są wynikiem współdzianie 10
łających ze sobą procesów myślowo-ewaluacyjnych, postaw
i motywacji, nie można zmienić czyjejś gotowości do określonych zachowań przestępczych dopóty, dopóki ten ktoś
nie zmieni tych właśnie składników odpowiedzialnych za
jego styl życia.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Ciosek 2003, s. 82-84.

Z analizy przyjętych w teorii założeń wynika, że istotnym
nośnikiem zachowań przestępczych jest przynależny zaburzonej
jednostce, specyficzny (odmienny) charakter sposobu jej myślenia. Sposób ten ma za zadanie: usprawiedliwiać, uzasadniać i
racjonalizować, a zarazem wzmacniać podjętą przez jednostkę jej
kryminalną aktywność, a także ją podtrzymywać. W tym kontekście dany styl myślenia staje się czynnikiem zachowania, natomiast zachowanie może być kreatorem myślenia kształtując
jego treść, a przy tym sam styl myślenia określa sposób postrzegania siebie i otoczenia przez dana jednostkę.
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1. Problematyka i zakres badań
Prowadzone badania zmierzały do udzielenia odpowiedzi
na następujące kwestie:
1. Które z ośmiu stylów przestępczego myślenia są charakterystyczne dla osadzonych w zakładach karnych typu otwartego i półotwartego?
2. Czy obowiązujący system klasyfikowania4 więźniów
sprzyja indywidualnemu postępowaniu ze skazanymi w aspekcie funkcjonujących wśród nich stylów myślenia?
Badaniami objęto grupę 172 skazanych z Zakładu Karnego w
Wojkowicach5, którzy wyrazili zgodę na wypełnienie „Inwentarza
Przestępczych Stylów Myślenia” G.D. Waltersa (PICTS – The Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles). Inwentarz PICTS, w
wersji oryginalnej i wykonanej jego adaptacji przez M. Rode6 odnosi się do 8 specyficznych wzorów myślenia przestępczego, obejmujących: „łagodzenie odpowiedzialności” (Mo), „odcięcie” (Cu),
„roszczeniowość” (En), „zorientowanie na siłę” (Po), „sentymentalność” (Sn), superoptymizm (So), bierność poznawczą (Ci) oraz
brak ciągłości działania (Ds). Zdiagnozowania skali nasycenia poszczególnymi stylami myślenia przestępczego dokonuje się na
podstawie wyrażanej przez badanego jego oceny wobec 80 stwierdzeń (po dziesięć dla danego wzoru myślenia) zawartych w inPodstawowej klasyfikacji więźniów, dokonuje ustawodawca powołując odrębne zakłady karne dla poszczególnych kategorii więźniów. I tak mamy: zakłady
karne dla młodocianych (M), zakłady karne dla odbywających karę po raz pierwszy (P), zakłady karne dla recydywistów penitencjarnych (R), zakłady karne dla
odbywających karę aresztu wojskowego (W). Wymienione jednostki mogą być
organizowane, jako zakłady karne typu zamkniętego (1), półotwartego (2) lub
otwartego (3). Ponadto skazani odbywają karę pozbawienia wolności: w systemie
programowego oddziaływania (p), w systemie terapeutycznym (t) i w systemie
zwykłym (z). Przy dokonywanej klasyfikacji uwzględnia się nadto: płeć, wiek,
uprzednie odbywanie kary pozbawienia wolności, umyślność lub nieumyślność
czynu, wysokość pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności, stan zdrowia
fizycznego i psychicznego, stopień demoralizacji i zagrożenia społecznego.
5 Zakład Karny w Wojkowicach jest jednostką typu półotwartego i otwartego dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy
oraz młodocianych. Łącznie przebywać może w nim 638 osadzonych
6 Patrz M. Rode, Style myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne. Warszawa 2013.
4
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wentarzu. Respondent dokonuje oceny na pięciostopniowej skali,
gdzie poszczególne cyfry i przypisane im punkty oznaczają zgodność ustosunkowania: „0” - całkowicie do mnie nie pasuje, „1” raczej do mnie nie pasuje, „2” - tylko trochę do mnie pasuje, „3” raczej do mnie pasuje, „4” - całkowicie do mnie pasuje. Analiza
materiału diagnostycznego zmierza do pomiaru liczbowego w obrębie danego wzoru i jego interpretacji polegającej, na sumowaniu
punktów dla poszczególnych stylów. Uzyskane wyniki umożliwiają dokonanie oceny zgodności danego czynnika (błędnego wzoru
myślenia) w kategoriach: wynik wysoki, średni, niski.
Kryterium doboru do grupy badawczej był fakt popełnienia przez daną jednostkę udowodnionego w procesie sądowym
przestępstwa, skutkującego osadzeniem respondenta w zakładzie karnym dla osób młodocianych lub pierwszy raz skazanych
i jego dalsze zaklasyfikowanie przez komisję penitencjarną do
odbycia kary w zakładzie typu otwartego lub półotwartego.7
Ponadto w trakcie doboru respondentów do grupy badawczej
brano dodatkowo pod uwagę ich zróżnicowanie pod kątem charakteru dokonanego czynu zabronionego8 oraz sposobu prowadzenia wobec nich procesu readaptacji społecznej w ramach systemu oddziaływania programowego bądź zwykłego.
2. Style przestępczego myślenia osadzonych w zakładzie
karnym - analiza wyników
W pierwszej kolejności analizę wyników rozpoczęto od
sprawdzenia, które z ośmiu wzorów myślenia przestępczego są
szczególnie specyficzne dla badanej zbiorowości oraz czy istnieje
taki wzór, który nie ma swojego choćby jednego odnośnika dla
wyniku z przedziału „wysoki”.
Zakłady otwarte i półotwarte różnią się między sobą w szczególności:
stopniem zabezpieczenia, stopniem izolacji skazanych oraz wynikającymi z
tego ich obowiązkami lub uprawnieniami w zakresie poruszania się w zakładzie i poza jego obrębem - patrz art. 91kkw i 92 kkw.
8 Uwzględniając kryterium kodeksowo-kryminologiczne, dla potrzeb niniejszego opracowania, dokonano podziału przestępstw popełnionych przez
osadzonych na przestępstwa agresywne (przemocowe) oraz nieagresywne,
gdzie modus operandi sprawcy charakteryzował się brakiem użycia bezpośrednio przemocy wobec drugiej osoby.
7
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Rysunek 2 - Porównanie średniego wyniku dla typu zakładu przy uwzględnieniu wzoru myślenia
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Źródło: Wyniki badań własnych

Mając na uwadze rozpatrywaną kwestię, należy stwierdzić,
że każdy z wyodrębnionych przez G. D. Waltersa stylów myślenia przestępczego wystąpił wśród osadzonych w mniejszym lub
większym swoim nasileniu (patrz rysunek 2 i tabela 2). Podkreślić przy tym należy, że zdecydowana większość z uzyskanych
rezultatów dla skali „wysoki” dotyczyła wzoru myślenia przestępczego, określanego, jako łagodzenie odpowiedzialności (mollification) „Mo”(27, 9%) bądź wzoru nazwanego sentymentalnym
(sentimentality) „Sn”(29,7%).
Tabela 2 -Wzory myślenia przestępczego prezentowane
przez badanych
Wzór myślenia

Mo
Sn
So
Po
Ds
Ci
En
Cu
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Wynik w skali
Niski
Średni
N
%
N
22
12,8
102
26
15,1
95
15
8,7
129
80
46,5
58
52
30,2
94
62
36,0
91
47
27,3
109
64
37,2
95
Źródło: Wyniki badań własnych

%
59,3
55,2
75,0
33,7
54,7
52,9
63,4
55,2

N
48
51
28
34
26
19
16
13

Wysoki
%
27,9
29,7
16,3
19,8
15,1
11,0
9,3
7,6

Pierwszy z wymienionych stylów polega na technice neutralizacji własnej odpowiedzialności przez przestępcę, dopuszczającego się czynów zabronionych. Jest to forma samousprawiedliwienia się i dotyczy ona, mówiąc najogólniej, psychologicznego procesu, w wyniku którego w systemie poznawczym jednostki powstają
przekonania, które zmniejszają negatywne skutki wynikające ze
sprzeczności między zachowaniem jednostki a jej ważnymi przekonaniami na temat samej siebie. Zwykle osoby te przenoszą winę
za swoje naganne uczynki, czy zły stosunek do prawa i innych ludzi, na rozmaite zewnętrzne źródła. Kwestionują tym samym swoją odpowiedzialność i przekonują siebie, że za ich trudną sytuację
odpowiadają siły niezależne od nich samych. Takie nastawienie
pozwala im skutecznie redukować własne poczucie winy i dokonywać mentalnego rozerwania istniejącego związku pomiędzy
konsekwencjami a popełnionym czynem. Nie negują przy tym ani
poniesionej kary za czyn, ani tego, że zaistniała szkoda. Dokonują
jedynie zabiegu redefiniowania istniejącego stanu rzeczy i w ten
sposób pomniejszają naganność własnego zachowania, zgodnie z
przekonaniem - wiem, że robię źle, ale nie mogłem postąpić inaczej. Te racjonalizacje9 zdaniem G.M. Sykes i D. Matza przybierają
formę technik neutralizacji, które obejmują: kwestionowanie odpowiedzialności, kwestionowanie szkody, zaprzeczenie ofiary,
odwołanie się do wyższych racji oraz potępienie potępiających
(patrz rysunek 3). Zdaniem A. Bandury wykorzystanie tego rodzaju praktyk dysocjacyjnych sprawia, że sprawcy szkodliwych działań chronią swoją samoocenę, uwalniają się od poczucia odpowiedzialności za popełnione czyny i wyłączają własne hamulce moralne10. Można więc powiedzieć, że normy jako takie nie są w większości przypadków wprost negowane i nie przestają mieć znaczenia w życiu jednostek popełniających zabronione czyny, lecz są
jedynie „rozmiękczane”, „rozciągane” lub „omijane”11.
B. Hołyst, Kryminologia. Warszawa 2004, s. 979.
W. Wypler, Samousprawiedliwienie zachowania a rozluźnianie standardów
moralnych, [w:], Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i
zbiorowego, red. J. Lipińska-Lokś, G. Miłkowska, A. Napadło-Kuczera, Zielona
Góra 2013, s.32.
11 A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach dewiacyjnych. Warszawa 1993, s. 199.
9

10
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Rysunek 3- Techniki neutralizacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: G.M. Sykes, D. Matza,
1957, s. 664-670.

W przypadku drugiego z wymienionych stylów myślenia,
można powiedzieć, że sentymentalność składa się z komponentu
egocentryzmu i nastawienia na dążenie do uzyskiwania pozytywnych odczuć. Osoby, które swoją przestępczą biografię
przedstawiają w ramach tego stylu myślenia, tworzą wokół siebie aurę szczerości i pozory uczciwości. Są przy tym wewnętrznie przekonane, że choć czyniły coś złego, to w głębi duszy są
ludźmi dobrymi. Próbują też prezentować siebie w jak najbardziej pozytywnym świetle, akcentując swoje dawne i teraźniejsze „dobre uczynki”, czy nawet słabości. Powołują się na miłość
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do dzieci i zwierząt. Zwykle też twierdzą, że nigdy nic złego nie
robili słabszym, a także podkreślają, że zdobyte nielegalnie rzeczy i pieniądze, niczym Janosik lub Robin Hood, oddawali potrzebującym. Jednostki te zwykle nie potrafią połączyć własnego
zachowania z karą i uważają, że ich pobyt w ośrodkach izolacji
jest niezasłużony oraz stanowi fatalną pomyłkę systemu sprawiedliwości, który bazuje na źle skonstruowanym prawie.
W mniejszym stopniu swojej intensywności do omówionych już stylów, wystąpiły dwa inne wzory przestępczego myślenia, zdefiniowane, jako zorientowanie na siłę „Po”power orientation) oraz nadmierny optymizm „So”(superoptimism). Wzory
takiego myślenia w skali wysokich wyników wykazywało odpowiednio 19, 8% i 16,3% więźniów.
Charakteryzując osadzonych ze stylem przestępczego myślenia ukierunkowanym wokół zorientowania na siłę, zaznaczyć
wypada, że osoby te dzielą świat na silnych i słabych. Te dwa
krańcowo odmienne od siebie bieguny orientują ich aktywność
życiową wokół poczucia „jestem kimś” lub „jestem nikim”.
Utrzymanie statusu bycia kimś stanowi w tym względzie priorytet w ich zachowaniu. Natomiast na wszelkie oznaki zagrożenia,
występującego w ich społecznej ocenie, reagują atakiem. Nieważne są przy tym środki i sposoby jego realizacji. Mogą one
stanowić zarówno jawną agresję jak również przyjmować postać
manipulacyjną czy zastraszania. Taki tryb działania stanowi
wbudowany i trwały komponent struktury przynależnego im
postępowania, systemowo podporządkowanego kontroli zdarzeń i dominacji, któremu często asystuje motyw pobudzenia i
pragnienie natychmiastowej przyjemności. Przestępcy o tym
wzorze myślenia boją się sytuacji, w której zostaliby uznani za
słabych, gdyż w ich przekonaniu jednostki takie należy wykorzystywać wedle uznania i upodobań. Wierzą, że być silnym, to
znaczy zmieniać swój stan niemocy i brak kontroli nad wydarzeniami i innymi ludźmi. Są zaczepni, chcą być za wszelką cenę
w centrum uwagi, traktują wszystko i wszystkich, jako potencjalny teren należnej im eksploatacji. Walka o utrzymanie pozycji
prowokuje ich do demonstrowania siły fizycznej (np. udziału w
bójkach) celem utrwalenia budowanego wizerunku twardziela i
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przywódcy. Zakład karny przez tę kategorię osób postrzegany
jest, jako stosunkowo pasywna „siła zewnętrzna”, dopuszczona
jedynie do kontroli oficjalnych zachowań zachodzących w relacji
więźniowie – personel.
W przypadku wzoru związanego z nadmiernym optymizmem, przestępcy, wykazujący skłonność do takiego sposobu
odbioru świata, mają przemożną wiarę w pomyślność rozwoju
wydarzeń i na ogół nie potrafią realnie ocenić skutków swoich
antyspołecznych czynów. Uważają, że wszytko można załatwić
dzięki odpowiednim koneksjom i łapówkom. Mają również
skłonność do przeceniania swoich możliwości, uważają siebie
za sprytnych i mądrych - towarzyszy im poczucie mocy. Stąd,
jak zauważa M. Ciosek12 cechuje ich nadmierna pewność siebie,
wyrażająca się np. w przekonaniu, że solidny plan, duży pistolet i szybki samochód pozwolą im na bezkarność oraz zawsze
skuteczną ucieczkę z miejsca przestępstwa. Wartościami cenionymi przez tę grupę jest flirt z niebezpieczeństwem, spryt, twardość oraz dezaprobata dla oficjalnych autorytetów. Taki sposób
myślenia i oceny sytuacji stymuluje ich do podejmowania nawet
najbardziej ryzykownych przestępczych wyzwań - zdeterminowanych pragnieniami a nie sytuacją rzeczywistą. Chętnie działają
pod wpływem impulsu czy też za namową innych. Nie zwracają
przy tym uwagi na obiektywne okoliczności zewnętrzne, wierząc
w siłę przeznaczenia i własny „fart”. Uważają również, że nie ma
potrzeby martwić się na zapas, od życia oczekują natychmiastowych gratyfikacji. Pozostałe style przestępczego myślenia - odcięcie (cutoff), roszczeniowość (entitlement), bierność poznawczą
(cognitive indolence) oraz brak ciągłości działania (discontinuity) –
w skali wyników wysokich prezentowało odpowiednio od 7, 6
do 15, 1% respondentów.
Jeśli chodzi o niekonsekwentne działanie (Ds), to zachowanie pojawia się w celu zaspokojenia ogólnych potrzeb. Właściwość tego stylu myślenia cechuje osoby, które mają trudności ze
skupieniem się na najprostszych rzeczach, nie dotrzymują umów,
wykazują brak trwałości swego rozumowania. Choć czują się
M. Ciosek, Przestępczość jako styl życia, czyli Glenna D. Waltersa próba integracji
różnych modeli przestępczości. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 11(1995), s. 27.
12
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związani z panującym porządkiem prawnym, a ich wartości nie
różnią się od wartości konformistycznej części społeczeństwa, to
uznają, iż czyny pozostające w sprzeczności z obowiązującym
ładem jurystycznym nie są niczym zdrożnym i są dopuszczalne.
W obszarze znaczeniowym tego stylu mieści się „wyznaczanie
sobie nierealistycznych celów”. Kolejny styl – bierność poznawcza (Ci) jest charakterystyczny dla przestępców, u których pragnienie osiągnięć idzie w parze z lenistwem. Ich niechęć do wysiłku, płytki i mało stymulujący świat wewnętrzny oraz ogólne
znudzenie sprawiają, że poszukują oni ekscytacji w świecie zewnętrznym i łatwo poddają się własnym, nawet nierozsądnym
pomysłom działania. W zachowaniu często towarzyszy im postępowanie „stadne”, gdy są z kolegami zachowują się tak jak
oni, nawet, gdy wiedzą, że robią coś złego. Lubią odkładać na
jutro coś, co powinni już dawno zrobić. Mają tendencję do chodzenia po linii najmniejszego oporu i na skróty. Ich dewiza życiowa sprowadza się do stwierdzenia „lepiej nie zawracać sobie
głowy problemami i tak same się jakoś rozwiążą”. Ich przestępcza aktywność raczej polega na zaniechaniu niż na zdecydowanym zamiarze działania. Ma też charakter bardziej okazjonalny aniżeli jest wynikiem rozważnie przygotowywanych
uprzednio planów albo snutych przemyśleń. Mówiąc natomiast
o roszczeniowości - upoważnieniu (En), wskazać należy, że osoby
takie uważają się za ludzi stojących ponad prawem. Funkcjonuje u nich poczucie uprzywilejowanego statusu. Są przy tym
przekonani, iż należy się im więcej niż innym członkom społeczeństwa, gdyż żyje się tylko raz, a oni zasługują i są warci
tego, by mieć to, co najlepsze. Ostatni ze wzorów przestępczego
myślenia to wyłączenie się od groźby przykrości (Cu). Właściwość
tego stylu objawia się odcięciem przestępcy od tego, co rzeczywiste i
może nieść ze sobą karę za dokonane czyny zabronione. Gdy osobie takiej coś nie wychodzi, w charakterystycznym dla siebie
pobłażaniu ucieka ona w świat alkoholu i narkotyków oraz
robi wszyto, aby nie myśleć o problemach dnia codziennego.
Manifestują przy tym niechęć do odpowiedzialności za swoje
zobowiązania i postępowanie. Ponadto jednostki takie są z natury egoistyczne i nie posiadają hamulców przed krzywdze433

niem innych. Wykazują skłonność do impulsywności, jak również stosowania wszelkich strategii myślowych, które zmniejszają bądź eliminują opory przed popełnieniem przestępstwa.
Dokonując inferencji stylów myślenia przestępczego w odniesieniu do typu zakładu, w podziale na zakłady karne otwarte
(ZO) i półotwarte (ZPo) - patrz tabela 3 - można powiedzieć, że w
zakładach półotwartych przeważają osadzeni, których wzory myślenia są związane z „pobłażaniem sobie”13 oraz „narzucaniem się
innym”. Z analizy bardziej uszczegółowionego rozkładu zmiennej (patrz tabela 4) wynika ponadto, że postawę taką prezentują
przede wszystkim osoby odbywające karę pozbawienia wolności
w systemie zwykłym14. Dotyczy to zarówno osadzonych w zakładzie dla skazanych pierwszy raz jak i skierowanych do odbycia kary w zakładach dla młodocianych.
Tabela 3- Wzory myślenia przestępczego prezentowane
przez badanych w rozbiciu na typ zakładu
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W teorii G.D. Waltersa przestępczy styl życia, jakim jest „pobłażanie sobie” wiąże się szczególnie ze wzorami myślenia sentymentalność (Sn) i nadmierny optymizm (So). Pozostałe właściwości jednostki związane z ich stylem
życia: „łamanie norm społecznych”, „narzucanie się innym”, „nieodpowiedzialność”, tworzą następujące pary wzorów przestępczego myślenia: w
pierwszym przypadku uśmierzanie (Mo) i odcięcie (Cu), w drugim przypadku roszczeniowość (En) i zorientowanie na siłę (Po), w trzecim lenistwo poznawcze (Ci) oraz brak ciągłości (Ds).
14 W systemie zwykłym karę pozbawienia wolności odbywają skazani,
którzy nie wyrazili zgody na indywidualny program oddziaływania, a zakres
stosowanych oddziaływań wyznaczają w tym systemie, podstawowe uprawnienia skazanego.
13
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Interpretując uzyskane wyniki powiedzieć należy, że ukształtowaniu się takiej struktury przejawianych wzorów przestępczego
myślenia sprzyjać może pojawienie się w zakładzie „drugiego życia”. Ma ono na celu wprowadzenie nieformalnego podziału osadzonych na podgrupy jak i inaktywować działania administracji,
przede wszystkim w kierunku destabilizacji czynników warunkujących sprawną wewnętrzną organizację, dyscyplinę oraz ład w jednostce. W takiej sytuacji efektywność procedur oddziaływania penitencjarnego uzależniona jest nie tylko od wyjściowego stanu osobowości skazanego, ale w szczególności od neutralizacji wpływu podkulturowego. Będzie ona również pochodną sprawności metodycznej kadry (kwalifikacji i umiejętności), która powinna trafnie postulować cele operacyjne - stosownie do wykonanego diagnostycznego
rozpoznania i możliwości psychofizycznych danego osadzonego. Z
nieco inną konfiguracją mamy do czynienia w przypadku osadzonych w zakładzie otwartym. Wprawdzie i tutaj kluczową rolę odgrywa „pobłażanie sobie” (wzór myślenia Sn i So), tym niemniej
zaangażowanie się w przestępczość oparte jest na błędach myślenia,
powiązanych z łagodzeniem odpowiedzialności (Mo) i odcięciem
(Cu). Strategie te charakterystyczne są głównie dla osadzonych odbywających karę w systemie programowego oddziaływania. W tym
przypadku taki podział stylów myślenia skutkuje tym, że u badanych dominuje hedonistyczny system wartości, który jest głównym
motorem ich postępowania. Droga do sukcesu, cele i plany życiowe
oraz sposób ich realizacji oparte są na poczuciu „należy mi się” - bo
jestem silniejszy, lepszy, mądrzejszy i sprytniejszy od innych. Ten
sposób rozumowania skazani uskuteczniają w swoim postępowaniu
również wobec wychowawców i nadzorujących ich funkcjonariuszy. Tym samym w podejmowanych kontaktach dla omawianej kategorii więźniów charakterystyczne jest wycofanie oporne z tendencją do zachowań okrężnych. W konsekwencji przyjęta postawa podlega trudnej korekcji, ponieważ występuje w formach zamaskowanych, zwykle obejmujących zakłamaną uległość oraz demonstrowane pozorne posłuszeństwo. Jest to przez pion nadzorczowychowawczy często mylnie identyfikowane, jako wdrożenie się
przez osadzonego w proces readaptacji społecznej i osiągnięcie zakładanego celu wykonywania kary pozbawienia wolności, to jest
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wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego
społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa.
Tabela 4- Wzory myślenia przestępczego prezentowane
przez badanych w rozbiciu na typ zakładu
Typ zakładu

Typ zakładu karnego
Zakład Karny Otwarty N(77)

Skala
Styl myśl.

Mł.Z
N(14)

N

Mo

Sn

So

Po

Ds

Cu

En

Ci

Zakład Karny Półotwarty N(95)

Mł.Pr
N(12)

N

P.R.S.Z.
N(26)

N

P.R.S.Pr
N(25)

N

Mł.Z
N(12)

N

Mł.Pr
N(12)

N

P.R.S.Z.
N(36)

N

P.R.S.Pr
N(35)

Niski

0

%
ze
skali
0

0

%
ze
skali
0

2

%
ze
skali
9.1

0

%
ze
skali
0

2

%
ze
skali
9.1

5

%
ze
skali
22.7

9

%
ze
skali
40.9

N

Średni

5

4.9

6

5.9

17

16.7

12

11.8

10

9.8

7

6.9

20

19.6

25

24.5

Wysoki

9

18.8

6

12.5

7

14.6

13

27.1

0

0

0

0

7

14.6

6

12.5

Niski

2

7.7

0

0

0

0

0

0

3

11.5

2

7.7

5

19.2

14

53.8

Średni

10

10.5

6

6.3

20

21.1

15

15.8

7

7.4

9

9.5

18

18.9

10

10.5

Wysoki

2

3.9

6

11.8

6

11.8

10

19.6

12

7.0

12

7.0

36

20.9

35

20.3

Niski

0

0

0

0

3

20.0

0

0

2

13.3

0

0

4

26.7

6

40.0

Średni

11

8.5

10

7.8

16

12.4

22

17.1

6

4.7

8

6.2

30

23.3

26

20.2

Wysoki

3

10.7

2

7.1

7

25.0

3

10.7

4

14.3

4

14.3

2

7.1

3

10.7

Niski

11

13.8

10

12.5

16

20.0

22

27.5

0

0

0

0

9

11.2

12

15.0

Średni

0

0

2

3.4

7

12.1

3

5.2

3

5.2

6

10.3

15

25.9

22

37.9

4

%
ze
skali
18.2

Wysoki

3

8.8

0

0

3

8.8

0

0

12

7.0

12

7.0

36

20.9

35

20.3

Niski

9

17.3

7

13.5

12

23.1

9

17.3

0

0

0

0

6

11.5

9

17.3

Średni

4

4.3

5

5.3

12

12.8

8

8.5

9

9.6

6

6.4

28

29.8

22

23.4

Wysoki

1

3.8

0

0

2

7.7

8

30.8

12

7.0

12

7.0

36

20.9

35

20.3

Niski

6

9.7

4

6.5

10

16.1

17

27.4

3

4.8

5

8.1

14

22.6

3

4.8

Średni

8

8.8

6

6.6

14

15.4

7

7.7

9

9.9

7

7.7

18

19.8

22

24.2

Wysoki

0

0

2

10.5

2

10.5

1

5.3

12

7.0

12

7.0

36

20.9

35

20.3

Niski

6

12.8

3

6.4

6

12.8

12

25.5

2

4.3

3

6.4

6

12.8

9

19.1

Średni

7

6.4

5

4.6

20

18.3

12

11.0

9

8.3

5

4.6

26

23.9

25

22.9

Wysoki

14

8.1

12

7.0

26

15.1

25

14.5

1

6.2

4

25.0

4

25.0

1

6.2

Niski

6

9.4

5

7.8

12

18.8

16

25.0

4

6.2

5

7.8

10

15.6

6

9.4

Średni

4

4.2

6

6.3

11

11.6

9

9.5

6

6.3

7

7.4

25

26.3

27

28.4

Wysoki

4

30.8

1

7.7

3

23.1

0

0

2

15.4

0

0

1

7.7

2

15.4

MŁ.Z- Zakład dla młodocianych zwykły; MŁ.Pr - Zakład dla młodocianych programowego oddziaływania
P.R.S.Z - Zakład dla pierwszy raz skazanych zwykły: P.R.S.Pr- Zakład dla pierwszy raz skazanych programowego oddziaływania

Źródło: Wyniki badań własnych

Uzyskane rezultaty wskazują, że w celu pełniejszego prowadzenia oddziaływań penitencjarnych, koniecznym jest uwzględnienie w szerszym stopniu obok analiz osobopoznawczych (patrz
rysunek 4) również badań psychologicznych15, gwarantowanych
jedynie dla określonych kategorii osadzonych16.
15 Badanie psychologiczne polega w szczególności na poznawaniu osobowości skazanego, jego psychospołecznych mechanizmów zachowania oraz
określeniu wskazań i zaleceń dotyczących sposobów oddziaływania- por. § 10
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003r. (tekst jed-
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Rysunek 4 - Źródła informacji do badań osobopoznawczych
Wywiad ze skazanym

Rozmowa ze
skazanym

Wyniki badań
diagnostycznych

Obserwacja
zachowań skazanego

Źródła informacji

Informacje przesłane przez sąd

Analiza dokumentów

Z treści korespondencji osadzonego

Rozmowa i korespondencja od bliskich

Źródło: Opracowanie własne

Ich systemowe zawężenie poniekąd ogranicza bardziej dogłębne poznanie osobowości skazanych i ich psychospołecznych
mechanizmów zaburzonego zachowania. W konsekwencji wpływa
to, na jakość prowadzonych oddziaływań penitencjarnych, a
zwłaszcza na kierowaniu skazanych do właściwego systemu wykonywania kary, odpowiednim ich rozmieszczeniu w miejscach
zakwaterowania czy też łagodzeniu antagonizmów i zapobieganiu
stosowania wzajemnych szykan między więźniami.
Wnioski

nolity 2013, poz. 1067) w sprawie prowadzenia oddziaływań penitencjarnych
w zakładach karnych i aresztach.
16 Grupy te określone zostały w § 11 i 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003r. (tekst jednolity 2013, poz. 1067) w sprawie prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach
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Rozkład otrzymanych wyników dla osadzonych w zakładach otwartych i półotwartych dowodzi, że w placówkach tych
funkcjonują strukturalnie odmienne grupy więźniów, którym
towarzyszą odrębne moduły przestępczego myślenia. Skutkuje
to brakiem homogeniczności badanych zbiorowości względem
siebie i wskazuje na kryminologiczną prawidłowość przyjmowanych wzorów myślenia przez osadzonych w danym typie
zakładu. Tym samym można powiedzieć, że w zakładach tych
wśród przebywających tam przestępców występują różne układy zmiennych, współdziałających ze sobą myśli, motywów i
zachowań. Biorąc powyższe pod uwagę, celem wywołania pożądanych zmian w wymiarze indywidualnym jak i grupowym
niezbędne są profesjonalne, zawodowe działania wychowawców, stymulujące osoby pozbawione wolności do autokrytycyzmu, autorefleksji oraz prowadzące w następstwie do poczucia
winy i ekspiacji. Działania te muszą jednak być dostosowane do
przejawianych przez osadzonych przynależnych im stylów
przestępczego myślenia. Dzięki temu istnieje realna podstawa
do przeobrażenia się indywidualnego systemu wartości i postaw osadzonych oraz wzbudzenie w nich autentycznego pragnienia zmiany samego siebie.
Śledząc współczesne podejście do zagadnienia profilaktyki
w obszarze zapobiegania przestępczości istotną, rolę przypisać
należy strategii określanej „Treatment”. Jednym z podmiotów
uwikłanych w jej realizację jest zakład karny, w którym prowadzi się zindywidualizowane oddziaływanie penitencjarne i resocjalizacyjne wobec osadzonych tam osób. Zakres tych oddziaływań zależy od systemu wykonywania kary pozbawienia wolności oraz od rodzaju i typu zakładu. Dobre zaprojektowanie oddziaływania penitencjarnego nie jest jednak możliwe bez właściwie przeprowadzonej diagnozy, to jest diagnozy stanu niedostosowania społecznego jednostki, jego opisu, wyjaśnienia oraz
oceny tego stanu rzeczy, nie tylko w perspektywie zbudowanej
na bazie badań osobopoznawczych, ale również wynikającej z
reglamentowanego w ZK rozpoznania psychologicznego. W
tym kontekście okrojony zakres stosowania badań psychologicznych wobec niektórych skazanych, wyklucza uzyskanie
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pełnej informacji na temat osadzonego i nie sprzyja indywidualnemu postępowaniu z nim w aspekcie przynależnego mu przestępczego stylu myślenia. Konsekwencją takiego stanu rzeczy
jest ograniczony zasięg właściwego kierowania skazanych przez
komisje penitencjarne do odpowiedniego typu zakładu oraz dokonania w nich jakościowej zmiany - neutralizacji podejmowanego przestępczego zachowania bez wiedzy na temat związku
ich myśli, motywów i preferowanych wyborów.
Streszczenie
Autor posługując się Inwentarzem Przestępczych Stylów
Myślenia G.D. Waltersa poszukuje wśród izolowanych penitencjarnie kryminalistów odpowiedzi na pytanie - Które z ośmiu
stylów przestępczego myślenia są charakterystyczne dla osadzonych w zakładach karnych typu otwartego i półotwartego
oraz czy obowiązujący system klasyfikowania więźniów w Polsce sprzyja indywidualnemu postępowaniu ze skazanymi w
aspekcie funkcjonujących wśród nich stylów przestępczego myślenia. Rozkład otrzymanych wyników dla osadzonych w zakładach otwartych i półotwartych dowodzi, że w placówkach tych
istnieją strukturalnie odmienne grupy więźniów, którym towarzyszą odrębne style przestępczego myślenia. Z zawartych
wniosków wynika również, że realizowany proces resocjalizacji
w zakładach karnych pomija szerszą diagnozę psychologiczną w
kierunku rozpoznania przyczyn niedostosowania społecznego
osadzonych tam osób, a tym samym w opinii autora ogranicza
skuteczność procesu readaptacji uwięzionych przestępców.
Słowa kluczowe: przestępczość, styl życia, skazany
Summary
Author by using Psychological Inventory of Criminal
Thinking Styles G.D. Walter’s is looking among isolated penitentiary criminals for an answer to the question- Which of the eight
criminal thinking styles are characteristic for the inmates in the
open and semi-open type prisons, and whether the current system of classifying prisoners in Poland promotes individual deal-
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ing with prisoners in terms of operating criminal thinking styles
among them.
Distribution of the results for inmates in open and semiopen prisons proves that these institutions have structurally different groups of prisoners, accompanied by distinct styles of
criminal thinking. With contained conclusions also follow that
the process of rehabilitation in prisons ignores the broader psychological diagnosis in the direction of diagnosis the causes of
detainees social maladjustment, and thus, in the opinion of the
author limits the effectiveness of the process of imprisoned criminals rehabilitation.
Keywords: crime, lifestyle, sentenced
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CZĘŚĆ III
PRAWORZĄDNOŚĆ
WOBEC INSTYTUCJI

Organy kontroli
Praworządność służ specjalnych
Bezpieczeństwo państwowe
Postępowanie administracyjne
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Aleksandra Chęcińska

ORGANY KONTROLI LEGALNOŚCI SENSU LARGO
Wstęp
U podstaw każdego demokratycznego państwa niebagatelną rolę odgrywa zasada praworządności. Najczęściej rozumiana jako działanie instytucji państwowych w ramach przyznanych im kompetencji. Odzwierciedleniem tej zasady jest art.7
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. W
myśl tego artykułu organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa1. Aby przestrzegać głównych założeń ustawy zasadniczej powstają różne podmioty wyodrębnione
w strukturze administracyjnej. W swojej pracy postaram się
omówić organy kontroli legalności, wskazać ich podstawy funkcjonowania, zadania im powierzone.
1. Pojęcie i kryterium rozróżnienia:
Organy kontroli legalności zwane są również organami
przestrzegania prawa. Organy tej grupy "powołane są specjalnie" do sprawowania kontroli legalności i pod tym kątem zorganizowane. Kontrola stanowiąca istotę działalności organów tej
grupy polega na badaniu działalności określonych podmiotów
pod względem zgodności tej działalności z prawem, a także na
występowaniu do właściwych organów z wnioskami o zastosowanie odpowiednich środków w wypadku stwierdzenia stanu
naruszenia lub zagrożenia prawa. Organy kontroli legalności
obejmują katalog niejednolitych organów, wśród których można
wskazać również organy dodatkowo spełniające funkcje rozstrzygania (organy pozasądowe). Określenie zakresu uprawnień
wymienionej grupy organów umożliwia wyodrębnienie tych,
które posiadają wyłączne uprawnienia do badania zachowania
Konstytucja Rrzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r,.Dz. U.
2009.114.946
1
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się podmiotów kontrolowanych co do zgodności z prawem i do
występowania w razie stwierdzenia naruszenia prawa z wnioskiem o zastosowanie odpowiednich środków do innych, właściwych podmiotów( organy kontroli legalności sensu stricto np. prokuratura, rzecznicy dyscyplinarni ). Z drugiej strony w
ramach tej grupy można wyróżnić, te które obok uprawnień
kontrolnych, posiadają uprawnienia nadzorcze, umożliwiające
ingerencję ze strony organu kontroli w sferę prawną kontrolowanego i korektę niezgodnego z prawem zachowania.( organy
kontroli legalności sensu largo) Do nich zaliczyć można: Generalanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Najwyższą Izbę
Kontroli, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, , Straż Graniczną ,
Centralne Biuro Antykorupcyjne2.
2. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych :
W związku rozwojem technologicznym pojawił się problem
ochrony danych osobowych. Dlatego też konieczne było powstanie nowego organu. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych powstał na mocy ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych3. Powołanie GIODO stanowiło wypełnienie warunków Konwencji nr.108 Rady Europy z 28 stycznia 1981r.
o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem
danych osobowych, ale przede wszystkim dyrektywy 95/46/ WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu4.
GIODO powołany zostaje przez Sejm za zgodą Senatu, bezwzględną większością głosów5. Jego kadencja trwa cztery lata, z
możliwością pełnienie jej ponownie. Kandydat na to stanowisko
musi spełnić następujące kryteria: posiadanie obywatelstwa polskiego i stałe zamieszkiwanie na terytorium Rzeczpospolitej, wyM. Kruk, System organów ochrony prawnej, Wyd. Wyższa Szkoła Handlu i
Prawa, 2008
3 Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997r., Dz. U. 2015.2135-j.t.
4 Organy i korporacje ochrona prawa, red. St. Sagana i V. Serzhanovej,
Warszawa 2014, s.162
5 J. Barta., Fajgielski P., Markiewicz R. Ochrona Danych Osobowych Komentarz, LEX 2015
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różnianie się wysokim autorytetem moralnym, posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego oraz odpowiedniego doświadczenia zawodowego, niekaralność. Z kolei utrata urzędowania następuje w chwili: śmierci, utraty obywatelstwa polskiego, lub odwołania dokonywanego przez Sejm, za zgodą Senatu. W czasie
pełnienia funkcji podlega tylko i wyłącznie ustawie. Bez uprzedniej
zgody Sejmu nie można pociągnąć go do odpowiedzialności karnej
czy też pozbawić wolności6. Aresztowanie może nastąpić tylko w
wypadku ujęcia na gorącym uczynku.
Biorąc pod uwagę wspomnianą wcześniej dyrektywę zakres spraw prowadzonych przez ten organ został ujęty szeroko.
Trzeba stwierdzić, że niezależnie od wyliczenia podstawowych
obowiązków, które znalazły się w art. 12 u.o.d.o., Generalny Inspektor ma do spełnienia bardzo ważną funkcję, także jeśli chodzi o samo wdrożenie w życie rozwiązań ustawy, rozpoznanie
istniejącej sytuacji faktycznej, kształtowanie polityki ochrony
danych osobowych i wykładni odpowiednich, służących temu
postanowień, a także zwiększenie świadomości prawnej w tym
zakresie. Jest to niezbędne i łatwo dostrzegalne wobec faktu, że
rozwiązania prawne wprowadzone ustawą nie miały dotychczas
swoich odpowiedników w polskim systemie prawnym7.
Organem pomocniczym w sprawowaniu powierzonych
zadań jest Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prezydent w drodze rozporządzenia nadaje statut oraz
ustala zasady działania. Zatrudnieni w Biurze inspektorzy, podlegają przepisom o pracownikach urzędów państwowych. Dotyczy ich także, obowiązek zachowania tajemnicy państwowej i
służbowej. Warto podkreślić, że pracownicy biura nie posiadają
własnych kompetencji, działają tylko z upoważnienia Generalnego Inspektora.
3. Najwyższa Izba Kontroli:
W każdym państwie potrzebne są instytucje kontrolne.
Wymóg ten został zrealizowany przez kraje europejskie w XIXw.
S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, C.H. Beck, 2010 s. 422
J. Barta., Fajgielski P., Markiewicz R. Ochrona Danych Osobowych Komentarz, LEX 2015
6
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Pierwszym nowożytnym organem kontroli w Polsce była powołana w 1806r. Główna Izba Obrachunkowa Księstwa Warszawskiego. Natomiast w Królestwie Polskim swą działalność prowadziła w latach 1815- 1866 Najwyższa Izba Kontroli. Ich zadaniem było badanie gospodarowania pieniędzmi publicznymi
oraz poprawianie działalności administracji publicznej8. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 dekretem Naczelnika Państwa z
7 czerwca powołano Najwyższą Izbę Kontroli. Uchylony został
ustawą z 3 czerwca 1921r, wydaną na podstawie Konstytucji
marcowej. Do utworzonego wówczas organu kolegialnego należało przede wszystkim sprawowanie kontroli finansowej administracji publicznej oraz przedstawienie Sejmowi wniosku o
udzielenie absolutorium rządowi. Wraz ze zmianą konstytucji w
kwietniu 1935r. nastąpiła zmiana funkcjonowania NIK. Formalnie zachowana była niezależność od rządu, jednak uprawnienie
powoływania i odwoływania Prezesa przysługiwało wyłącznie
Prezydentowi. Po zakończeniu II wojny światowej nie powołano
tego organu. Ustawą konstytucyjną z 1947r. przywrócono Najwyższą Izbę Kontroli. Ustawa zasadnicza nie przewidywała jednak reaktywować tej instytucji w pierwotnym brzmieniu. Spowodowane było to przede wszystkim stosunkami panującymi
pomiędzy naczelnymi organami władzy i administracji. Po
przemianach październikowych w 1956r. restytuowano Najwyższą Izbę Kontroli, wprowadzając do Konstytucji PRL nowy rozdział 3a, natomiast szczegółową organizację i sposób działania
określiła ustawa z 13 grudnia 1957r9. Następna zmiana pozycji
ustrojowej nastała 10 lutego 1976r. w wyniku zmiany Konstytucji. Poszerzone zostały kompetencje w zakresie sprawowania
kontroli. Wiązało się to z umiejscowieniem instytucji w systemie
organów państwowych, ustalając jednocześnie, iż Prezes wchodził w skład Rady Ministrów. W związku ze zmianami społeczno- politycznymi nastały warunki umożliwiające przeprowadzenie kolejnych modyfikacji. Doprowadziło to do uchwalenia
ustawy z dnia 8 października 1980r o Najwyższej Izbie Kontroli.
S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, C.H. Beck, 2010 s. 202
Organy i korporacje ochrona prawa, red. St. Sagana i V. Serzhanovej, Warszawa 2014, s.136
8
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Regulacja ta przywróciła podporządkowanie Sejmowi. Obowiązywała do 17 sierpnia 1995r., gdy weszła w życie nowsza ustawa
z dnia 23 grudnia 1994r, która jest w mocy po dzień dzisiejszy.
Najwyższa Izba Kontroli swoje podstawy obowiązywania
czerpie z obecnej Konstytucji10. Art. 202 tej ustawy zakłada, iż
jest organem naczelnym i podlega Sejmowi. Założenia te w wyraźny sposób podkreślają, pozycję w systemie. Jednocześnie NIK
jest organem podporządkowanym Sejmowi, co zostało wyraźnie
wyrażone w organizacyjnych i funkcjonalnych formach powiązania Izby z parlamentem. Tak więc powyższa zasada jest czynnikiem implikującym realizację zadań powierzonych NIK kompetencji kontrolnych, służących wzmocnieniu skuteczności kontroli parlamentarnej, jak również stanowi pewną przesłankę
uzasadniającą i legitymującą zakres i kryteria działań kontrolnych Izby11.
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli powołuje Sejm za zgodą
Senatu na okres sześciu lat, przy czym istnieje możliwość przedłużenia kadencji. Osobę ubiegającą się o to stanowisko może
zgłaszać Marszałek Sejmu oraz grupa co najmniej 35 posłów.
Aby wybór został uznany za ważny, potrzebna jest zgoda bezwzględnej liczby posłów, przy obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby posłów. Kolejnym etapem wyboru jest uzyskanie akceptacji przez Senat. Powinno nastąpić to w ciągu miesiąca od dnia otrzymania uchwały Sejmu. Brak uchwały podjętej
przez wyższą Izbę parlamentu skutkuje wyrażeniem zgody. Natomiast w sytuacji odmowy zaakceptowania kandydata przez
Senat konieczny jest wybór inne osoby oraz powtórzenie procedury. Prezes kieruje całą Izbą oraz bierze odpowiedzialność
przed Sejmem za jej funkcjonowanie. Godność jego urzędu powiązana jest z zakazem zajmowania innego stanowiska, z wyjątkiem profesora szkoły wyższej. Jego kadencja wygasa w przypadku śmierci, wydania orzeczenia Trybunału Stanu o utracie
zajmowanego stanowiska, odwołania przez Sejm. Z kolei Sejm
odwołuje Prezesa w przypadku zrzeczenia się zajmowanego
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997, Dz. U .
2009.114.946
11 S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, C.H. Beck, 2010 s. 210
10
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stanowiska, trwałej niezdolności do pełnienia funkcji z powodu
choroby, skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie
przestępstwa, złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu, oraz
orzeczenia Trybunału Stanu o zakazie zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną
odpowiedzialnością w organach państwowych12. Na omówienie
zasługuje również Kolegium NIK. W jego skład wchodzą: Prezes, wiceprezesi, Dyrektor Generalny, czternastu członków. Kolegium stanowi wewnętrzny organ. Do jego zadań należy m.in.
zatwierdzanie analiz wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdanie z działalności Najwyższej
Izby Kontroli za rok ubiegły. Biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną wspomnieć należy o jednostkach organizacyjnych.
Departamenty i delegatury są jednostkami kontrolnymi, biura z
kolei jednostkami organizacyjnymi. Departamenty mają charakter funkcjonalny i zapewniają warunki organizacyjne wykonania
działalności kontrolnej i kierowania nią. Delegatury wykonują
zadania kontrolne w województwie. Biura za zadanie mają organizację i obsługę funkcjonowania Izby13.
Zakres kompetencji NIK określa ustawa w art.214. Kontroli
podlegają: organy administracji rządowej, Narodowy Bank Polski, państwowe osoby prawne i inne państwowe jednostki organizacyjne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne, inne samorządowe jednostki organizacyjne, a także
podmioty gospodarcze wykorzystujące środki państwowe lub
komunalne. Wyrażone w tym artykule podmioty, podlegające
kontroli budzą kontrowersje. Przykład podaje w swoim artykule
Andrzej Szewc; "Gdyby uznać, że wszelkiego rodzaju związki,
stowarzyszenia i tym podobne zrzeszenia jednostek samorządu
terytorialnego nie są samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, oznaczałoby to, iż są one wyłączone spod kontrolnych
12 Organy i korporacje ochrona prawa, red. St. Sagana i V. Serzhanovej, Warszawa 2014, s.152
13 Tamże, s. 140
14 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994r o Najwyższej Izbie Kontroli,
Dz.U.2015.1096- j.t.
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kompetencji NIK, co jest nie do przyjęcia. Pozostaje zatem uznać,
że struktury te są również samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, tyle że działającymi poza ramami samorządów poszczególnych gmin, powiatów i województw”15. Spory toczą się
również w odniesieniu do spółek. M. Konarski uważa, iż "Działalność z udziałem mienia stanowi więc oznaczenie innego stanu
faktycznego niż rozporządzanie mieniem. Właśnie stan prawny
uczestnictwa kapitałowego mienia państwowego np. w spółce,
także o kapitale prywatnym, upoważnia NIK do kontroli, czy
spółka taka działa zgodnie z prawem i uczciwie”16. Jeśli chodzi o
przedmiotowy zakres działania NIK obejmuje kontrolę wykonywania budżetu państwa, ustaw i innych aktów prawnych w
zakresie działalności finansowej, gospodarczej oraz finansowo administracyjnej. Kontrolę przeprowadza się na ogół pod
względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości17.
4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji:
Władze okresu PRL-u w sposób lekceważący podchodziły
do kwestii wolności słowa. Mimo, iż były uregulowania prawne,
nie przestrzegano ich. Dopiero przemiany ustrojowe pozwoliły
na daleko idące zmiany w tym zakresie. 15 października 1992r.
Sejm utworzył Krajową Radę uzupełniając w tym celu ustawę
zasadniczą , o art. 36b, która stanowiła m.in., iż Rada stoi na
straży wolności słowa, realizacji prawa obywateli do informacji
oraz interesu społecznego w radiofonii i telewizji, a 29 grudnia
1992r. uchwalił ustawę o radiofonii i telewizji18. Obecnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma umocowanie konstytucyjne
oraz w wyżej wspominanej ustawie. Trudno nie zgodzić się z
tezą K. Wąsowskiego, który uważa, że: "Status prawny Krajowej
Rady [Radiofonii i Telewizji] wymyka się tradycyjnemu i tym
samym hermetycznemu podziałowi władz na ustawodawczą,
A. Szewc, O pojęciu "jednostka organizacyjna" w polskim prawie samorządu
terytorilanego, Teza nr1 49306/1, RPEiS 2005/ 3/105,
16 M. Konarski, Wykładnia nie jest potrzebna. Teza nr 1 7433/1 , Rzeczyposp.
PCD 1996/3/19
17 Organy i korporacje ochrona prawa, red. St. Sagana i V. Serzhanovej, Warszawa 2014, s. 141
18 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992r o radiofonii i telewizji, Dz. U 1531 j.t.
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wykonawczą i sądowniczą19". Konstytucja w art. 214 ust. 1
wskazuje, iż członkowie KRRiT wybierani są przez Sejm, Senat
oraz Prezydenta. Fakt, iż kandydat powinien wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu,
co jest wyrazem uczynienia z tego organu ciała fachowego.
Urząd trwa 6 lat, licząc od dnia powołania ostatniego członka,
nie można być powołanym na kolejną pełną kadencję. Działacz
KRRiT musi liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Ustawa zasadnicza w myśl art. 214 ust. 2 zakazuje przynależność do partii
politycznej, związku zawodowego, a ponadto nie można również prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z
godnością pełnionej funkcji, z wyjątkiem nauczyciela akademickiego czy pracy twórczej.
Mówiąc o kompetencjach, trzeba uwzględnić przede
wszystkim art. 6 u.r.t. KRRiT "stoi na straży wolności słowa w
radiu i telewizji, samodzielności dostawców usług medialnych i
interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji”20. Ustawa w ust. 2 w sposób enumeratywny określa zadania. Zakres spraw ujętych w Konstytucji i
ustawie nieznacznie różnią się od siebie. K. Wąsowski wyraźnie
to wskazuje: "Ustawodawca pominął w treści art. 6 ust. 1 u.r.t.
nałożony na KRRiT, w art. 213 ust. 1 Konstytucji, obowiązek stania na straży prawa do informacji. Wydaje się, że określenie
ochrony interesu publicznego w radiofonii i telewizji poprzez
ustawowe kryterium ochrony samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnienia otwartego i pluralistycznego
charakteru radiofonii i telewizji wskazuje jedynie na pewną metodę postępowania Krajowej Rady przy udzielaniu ochrony temu
interesowi w radiofonii i telewizji. Metodą tą winno być zbilansowanie interesu otwartych i pluralistycznych nadawców oraz
odpowiadającemu mu interesowi odbiorców. Przepisem konkretyzującym ww. zakres działania KRRT jest art. 6 ust. 2 u.r.t., który

K. Wąsowski., Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - próba
charakterystyki. Teza nr 1 45654/1, Kw.Pr.Pub.2004.1.223
20 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, Dz. U. 2015.1531 j.t.
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określa szczegółowe zadania Krajowej Rady jako gwaranta wolności słowa i interesu publicznego w radiofonii i telewizji”21.
5. Centralne Biuro Antykorupcyjne:
Zmiany w życiu społecznym, gospodarczym przyczyniły
się postulowania utworzenia organu, który będzie zwalczał korupcję. Na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2006r. powstał organ
Centralne Biuro Antykorupcyjne. Służba specjalna została powołana, która za zadanie ma zwalczać korupcję w życiu publicznym, gospodarczym, a w szczególności w instytucjach państwowych samorządowych, a także wykrywać działalność godzącą w interesy ekonomiczne państwa. Do najistotniejszych
kompetencji należy m.in. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko: działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, wyborom i referendum, porządkowi publicznemu,
wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu,
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi , finansowaniu
partii politycznych, obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z
tytułu dotacji i subwencji - jeżeli pozostają w związku z korupcją
lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa, zasadom rywalizacji sportowej, obrotowi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami
medycznymi, a także ściganie ich sprawców22. Ponadto CBA
ujawnia i przeciwstawia się przypadkom nieprzestrzegania
przepisów o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Ważnym uprawnieniem jest kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń
majątkowych lub o prowadzeniu działalności gospodarczej osób
pełniących funkcje publiczne.
Na czele struktury organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego stoi Szef CBA. Swoje zadania sprawuje bezpośrednio lub przez zastępców. Posiada status organu administra21 K. Wąsowski, Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - próba
charakterystyki, Kw.Pr.Pub.2004.1.223
22 Organy i korporacje ochrona prawa, red. St. Sagana i V. Serzhanovej, Warszawa 2014, s.223
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cji państwowej. Powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów,
który po zapoznaniu się z opinią Prezydenta, Kolegium do
Spraw Służb Specjalnych, komisji sejmowej właściwej do służb
specjalnych. Kryteria, które muszą spełniać Szef lub jego zastępcy są identyczne. Do najważniejszych z nich należą: posiadanie
wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw
publicznych, wykazywanie się nieskazitelną postawą obywatelską, patriotyczną i moralną, brak skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, posiadanie wyższego wykształcenia. Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym23 wymaga także od
Szefa i jego zastępcy wymogu apolityczności wyrażonej w zakazie przynależności do jakiejkolwiek partii politycznej lub działania na jej rzecz24.
Wprowadzono kadencyjność Szefa CBA w celu zwiększenia niezależności, ale powstaje pytanie, dlaczego takiej kadencyjności nie wprowadzono w innych służbach specjalnych. Warto zauważyć, iż w 2002 r. w projekcie ustawy o ABWiAW znalazł się przepis o kadencyjności szefów (3 lata), ale podczas prac
parlamentarnych odstąpiono od tego pomysłu. Kadencyjność
może pozbawić, a przynajmniej utrudnić Prezesowi Rady Ministrów sprawowanie nadzoru nad Szefem CBA po zmianie rządu.
Ponowne powołanie na Szefa CBA może nastąpić tylko raz, czyli
ta sama osoba może pełnić tę funkcję tylko dwukrotnie (łącznie 8
lat). Osoba zajmująca stanowisko Szefa CBA pełni swe obowiązki do dnia powołania swego następcy25.
W postanowieniu z dnia 2 czerwca 2009 r., II AKz 410/09
Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że: „Centralne Biuro
Antykorupcyjne, jako organ uprawniony do kontroli prawdziwości oświadczeń majątkowych, jedynie w okresie 6-letniego ich
przechowywania, jest uprawnione do podejmowania czynności
procesowych mogących prowadzić w konsekwencji do wszczę23 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
Dz.U. 2014.1411 j.t.
24 S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, C.H. Beck, 2010 s. 305
25 S. Hoc, P. Szustakiewicz, Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
Komentarz, LEX 2012
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cia postępowania karnego" (Apel.-W-wa 2009, nr 4, s. 19, KZS
2010, z. 12, poz. 73, LEX nr 577596).Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w W. na podstawie art. 23 ust. 6 i art. 23 ust.
2 pkt 3 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wyraził
zgodę na udzielenie informacji stanowiących tajemnicę ubezpieczeniową, dotyczących umów o ubezpieczenia majątkowe i osobowe, w zakresie zgodnym z wnioskiem, z tym że realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 30 grudnia
2004 r. przez M.U. Zażalenie na to postanowienie wniósł Szef
CBA, zaskarżając je w części dotyczącej ograniczenia czasookresu informacji, które mogą być przekazane Szefowi CBA przez
zakład ubezpieczeń od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 30 grudnia
2004 r., a nie od dnia 23 grudnia 1995 r. do dnia 30 grudnia 2004
r., jak wnioskował Szef CBA. W konkluzji Szef CBA wniósł o
zmianę zaskarżonego postanowienia i uwzględnienie wniosku
Szefa CBA, ewentualnie o uchylenie postanowienia i przekazanie do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny uznał, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd Okręgowy ograniczył
w zaskarżonym postanowieniu czasookres informacji, które miałyby być przekazane przez zakład ubezpieczeń do okresu od
dnia 1 stycznia 2003 r., a nie od dnia 23 grudnia 1995 r., jak
wnioskował Szef CBA. Stanowisko swoje Sąd uzasadnił treścią
przepisu art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zgodnie z którym oświadczenie o stanie
majątkowym przechowuje się przez 6 lat, a zatem stwierdza Sąd
– po upływie tego okresu nie mogą być przedmiotem badania
zgodności z prawdą przez CBA. W zażaleniu Szef CBA podniósł, że zakres czasowy dotyczący udzielenia informacji i danych wynika z faktu, iż M.U. pełnił funkcję S.S. w K.P. RP i był
zobowiązany do składania oświadczeń o stanie majątkowym od
dnia 23 grudnia 1995 r. do dnia 30 grudnia 2004 r. CBA uzyskało
z K.P. RP, na potrzeby przedmiotowej kontroli, wszystkie
oświadczenia majątkowe złożone przez M.U. w latach 1995-2004.
W dniu 23 grudnia 2008 r. M.U. udzielił funkcjonariuszom CBA
upoważnienia do wglądu we wszystkie posiadane przez siebie
rachunki bankowe i inwestycyjne w podmiotach prowadzących
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działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. W
celu rzetelnej kontroli niezbędne jest również – kontynuuje skarżący – pozyskanie danych z instytucji ubezpieczeniowych, w
okresie objętym kontrolą, do których dostępu M.U. nie ma
prawnej możliwości upoważnić funkcjonariuszy CBA. Zdaniem
skarżącego powołany przepis art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w zakresie obowiązku 6-letniego przechowywania oświadczeń majątkowych,
stanowiących tajemnicę służbową, nie normuje następstw prawnych upływu przedmiotowego terminu. Należy go jedynie traktować jako obowiązek kierownika urzędu bezwzględnego przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym w tym okresie,
tak by nie zostały utracone. Instytucję oświadczeń o stanie majątkowym należy nadto rozważać w kontekście art. 14 powołanej
ustawy, gdzie ustawodawca penalizuje podanie nieprawdy w
oświadczeniu o stanie majątkowym (występek zagrożony karą
pozbawienia wolności do lat 5). Określona zatem odpowiedzialność karna przedawnia się z upływem 10 lat. Skarżący podkreśla, że sam ustawodawca przewiduje możliwość ścigania tego
przestępstwa, mimo upływu 6-letniego okresu przechowywania
oświadczeń o stanie majątkowym. Z powołaną przez skarżącego
interpretacją art. 10 ust. 3 cyt. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
dotyczącą procesowego znaczenia terminu 6-letniego w nim
wskazanego, nie można się – zdaniem SA – zgodzić, bowiem jest
dowolna i nie znajduje oparcia w przepisach. W powołanym
przepisie ustawodawca termin 6-letni odnosi w sposób wyraźny
do informacji o stanie majątkowym, które osoby określone w art.
1 oraz w art. 2 pkt 1-5 i 7-11 są zobowiązane złożyć i stwierdza,
że oświadczenia przechowuje się przez ten okres. Brak jest podstaw, by zapis ten rozumieć – tak jak chce skarżący – jako jedynie obowiązek kierownika urzędu bezwzględnego przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym w tym okresie, tak by
nie zostały utracone. Stanowisko takie prowadzi do wykładni
rozszerzającej wskazanego przepisu, która jest niedopuszczalna.
Innymi słowy – jak stwierdza SA – 6-letni okres przechowywania oświadczeń majątkowych winien być interpretowany
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rygorystycznie, a sposoby wykładni prowadzące do możliwości
wydłużania tego okresu, jako sprzeczne z wykładnią językową
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności, należy odrzucić. Oznacza to, iż CBA, jako organ
uprawniony do kontroli prawdziwości oświadczeń majątkowych, jedynie w okresie 6-letniego ich przechowywania, jest
uprawnione do podejmowania czynności procesowych mogących prowadzić w konsekwencji do wszczęcia postępowania
karnego. Gdy taka sytuacja procesowa nastąpi, karalność przestępstwa spenalizowanego w art. 14 ust. 1 ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynie 10 lat, zaś jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przestępstwa
przez tę osobę ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. Sąd Apelacyjny wyraża przy tym pogląd, że Centralne Biuro
Antykorupcyjne jako organ uprawniony do kontroli prawdziwości oświadczeń majątkowych może występować – po myśli
art. 23 ust. 5 ustawy o CBA – o udostępnienie informacji i danych wskazanego podmiotu jedynie wówczas, gdy analiza treści
oświadczeń majątkowych wskazuje na duże prawdopodobieństwo możliwości złożenia nieprawdziwego w swej treści
oświadczenia majątkowego (analogia do art. 249 § 1 k.p.k.).
Oznacza to, iż wszelka dowolność czy losowość takich postępowań nie znajduje podstawy prawnej w obowiązującym porządku prawnym26.
Zakończenie
Organy kontroli legalności mimo, iż działają według różnych struktur, chronią praworządność. Częste nowelizacje
ustaw, przyczyniają się do przeciwstawienia się aktualnym problemom. Będąc w ten sposób strażnikiem przestrzegania prawa
oraz zapewniając bezpieczeństwo obywatelom. Co jest niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu każdego państwa.

S. Hoc, P.Szustakiewicz, Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Komentarz, LEX 2012
26
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Streszczenie:
Praworządność definiuje się jako przestrzeganie prawa.
Dlatego też, ważne jest powstanie organów broniących przestrzegania ustaw. Mimo, iż działają na różnych zasadach, to
przede wszystkim starają zapewnić bezpieczeństwo i poczucie
sprawiedliwości obywatelom.
Summary :
The rule of law is defined as compliance with the law.
Therefore, it is important to defend the uprising authorities
compliance with the laws. Although they work on different
principles, primarily trying to ensure the safety and sense of
justice to the citizens.
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Joanna Garbulińska

INSTYTUCJA UŁASKAWIENIA W PRAWIE POLSKIM
Wstęp
Ułaskawienie
czyli
innymi
słowy
prawo
łaski
przysługujące Prezydentowi RP jest indywidualnym aktem
ingerencji organu władzy wykonawczej w kompetencje władzy
sądowniczej najczęściej polegającym na całkowitym lub
częściowym uwolnieniu skazanego od skutków karnych
prawomocnego wyroku sądu. Instytucja ta występuje w
zdecydowanej większości państw demokratycznych. Zazwyczaj
jest ono powierzane władzy wykonawczej. Nie musi być nią
głowa państwa, ale może być także przyznane członkom rządu
jak w Niemczech gdzie przysługuje ono premierowi kraju
federalnego i ministrowi sprawiedliwości. Zdarza się również,
że prawo łaski jest kompetencją Parlamentu czego przykładem
może być Szwajcaria1.
1. Ułaskawienie w przepisach Konstytucji RP
Prawo łaski w Polsce uregulowane jest w art. 139 Konstytucji RP2. Obejmuje karne skutki skazania, jednak nie obejmuje
już skutków cywilnych zawartych w wyroku karnym takich jak
odszkodowanie czy nawiązka. Prezydent RP może zastosować
prawo łaski również wobec osób skazanych na kary skarbowe,
dyscyplinarne, czy administracyjne. Jednak w takim przypadku
ranga prawa łaski jest niższa. Nie jest możliwe aby ułaskawienie
objęło zakresem przedmiotowym środki zabezpieczające, które
nie są karami. Z tej również przyczyny prawo łaski nie obejmuje
środków wychowawczych i poprawczych, które zostały zastosowane wobec do nieletniego. Prawo łaski nie dotyczy także
1 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2012, s. 576.
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997
nr 78 poz. 483).
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kosztów postępowania sądowego i opłat sądowych chyba, że
zwolnienie ich uiszczenia miałoby związek z darowaniem kary3.
Przepis art. 139 Konstytucji RP nie ma również zastosowania
wobec osób skazanych przez Trybunał Stanu. W świetle art. 144
ust. 2 Konstytucji RP akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność
przed Sejmem. Przepis ten jednak zgodnie z art. 144 ust. 3 pkt 18
Konstytucji RP nie dotyczy stosowania prawa łaski. Prezydent
stosując prawo łaski i jednocześnie działając poprzez swoje prerogatywy ma możliwość występowania z własną inicjatywą jak
również dokonywać go po przedstawieniu prośby uprawnionych podmiotów.
1.1. Ułaskawienie w przepisach kodeksu postępowania
karnego
Zgodnie z art. 560 Kodeksu postępowania karnego4 prośbę
o ułaskawienie może wnieść sam skazany, osoba uprawniona do
składania na jego korzyść środków odwoławczych, krewni w
linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo,
małżonek i osoba pozostająca ze skazanym we wspólnym pożyciu. Takie wyliczenie nie jest tożsame z pojęciem osoby najbliższej zawartego w art. 115 § 11 Kodeksu karnego5. Przez osobę
uprawnioną do składania na korzyść skazanego środków odwoławczych należy rozumieć obrońcę, prokuratora, który działa w
oparciu o art. 425 § 4 k.p.k., a także przedstawiciel ustawowy
nieletniego albo ubezwłasnowolnionego bądź też osoba, pod
której pieczą pozostaje skazany6. Za krewnych w linii prostej
uważa się osoby, które pochodzą jedna od drugiej. Za przykład
mogą posłużyć wstępni czyli rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, a także i zstępni czyli dzieci, wnukowie, prawnukowie. Jako
B. Banaszak, Konstytucja…, s. 576.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997
nr 89 poz. 555) – dalej jako k.p.k.
5 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz.
553) – dalej jako k.k.
6 J. Grajewski, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2013, s. 1472.
3
4
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rodzeństwo czyli bracia, siostry rozumie się również rodzeństwo
przyrodnie i pozamałżeńskie. Ustawodawca dokonując wyliczenia osób uprawnionych do złożenia prośby o ułaskawienie wymienił także przysposobionego i przysposabiającego7. Osobami,
które pozostają we wspólnym pożyciu są tylko konkubina i konkubent. Wspólnym pożyciem nazywamy pożycie mężczyzny i
kobiety, które traktowane jest jak małżeństwo bez jego formalnego zawarcia8. Sąd Najwyższy w wyroku z 12 listopada 1975 r.9
uznał za istotne i konieczne elementy wspólnego pożycia w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. uznać należy następujące: wspólne
pożycie psychiczne i fizyczne, wspólnotę ekonomiczną i trwałość związku. Pojęcie trwałości tego związku nie zawsze należy
łączyć z długością jego trwania, ponieważ ten związek może
trwać przez krótki okres czasu, ale jego dotychczasowe cechy
wskazują, że ma on trwać nadal i że osoby pozostające w tym
związku zamierzają nadal w nim pozostawać. W ostatnim czasie
w orzecznictwie pojawił się pogląd stanowiący, że można uznać
za konkubinat związek osób tej samej płci, jeżeli spełnia pozostałe cechy tego związku. Jednak jeśli chodzi o konkubinat,
uwzględniając, że jest to związek faktyczny, sąd powinien ustalić czy istnieje on w chwili wnoszenia prośby o ułaskawienie10.
W orzecznictwie przyjmuje się także, że stan narzeczeństwa, z
którym nie wiąże się wspólne pożycie nie stwarza po stronie
narzeczonych prawa złożenia prośby o ułaskawienie11. W kręgu
podmiotów uprawnionych do złożenia prośby o ułaskawienie
ustawodawca nie wymienił sądu oraz administracji więziennej.
Mają oni jedynie możliwość zasygnalizowania prokuratorowi, że
istnieje potrzeba wszczęcia postępowania ułaskawieniowego
bądź zwrócenia się do Prokuratora Generalnego aby wszczął to
J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański,
S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, T. 2, Warszawa 1998, s. 665.
8 Z. Gostyński (red.) - Kodeks Postępowania Karnego komentarz, t. I, Warszawa 2003, str. 240.
9 Wyrok SN z 12 listopada 1975 r., VKR 203/75, OSPiKA 1976, nr 10, poz. 187.
10 P. Kruszyński, M. Błoński, M. Zbrojewska (red.), Dowody i postępowanie
dowodowe w procesie karnym komentarz praktyczny z orzecznictwem, Warszawa
2015, s. 258.
11 Wyrok SN z 9 listopada 1990 r., WR 203/90, OSP 191/9/205.
7

459

postępowanie z urzędu, a także zwrócenia się do Prezydenta RP
z prośbą o skorzystanie w danym przypadku z prawa łaski12.
Sąd jest zobligowany do zbadania czy złożona prośba pochodzi od uprawnionego podmiotu. W przypadku gdy stwierdzi, że została wniesiona przez podmiot niewymieniony w art.
560 § 1 k.p.k. prośba pozostaje bez rozpoznania. W taki sam sposób Sąd powinien postąpić w sytuacji gdy skierowana prośba
jest niedopuszczalna z mocy prawa. Za przykład może tutaj posłużyć sytuacja gdy złożona prośba pochodzi od nieprawomocnego wyroku skazującego. Artykuł 560 § 3 k.p.k. stanowi także,
że wniesiona prośba o ułaskawienie może zostać wycofana.
Istotnym jest tutaj termin, do którego może ona zostać wycofana.
Zastosowanie ma tutaj ogólna zasada, która przyjmuje, że czynność procesową można cofnąć do czasu powstania sytuacji nieodwracalnej. Przenosząc to na grunt prośby o ułaskawienie mamy do czynienia z tą sytuacją wtedy, gdy prośba zostanie pozostawiona bez rozpoznania w razie zastosowania art. 564 § 1 lub 3
k.p.k. Również za niedopuszczalne uznaje się cofnięcie prośby w
sytuacji gdy Prokurator Generalny po pozytywnym zaopiniowaniu przez Sąd przekaże sprawę do rozpoznania Prezydentowi13. W przypadku cofnięcia prośby o ułaskawienie pozostawia
się ją bez dalszego biegu. Decyzję w tej sprawie podejmuje sąd
właściwy do rozpoznania sprawy, w którym znajdują się akta
sprawy. Wymagane jest aby prośba ta została złożona na piśmie
ze względu na fakt, że nie jest ona składana w toku postępowania i nie ma możliwości wniesienia jej do protokołu. Powinno
ono odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego
określonym w art. 119 k.p.k. Prośba podlega również kontroli
pod względem zgodności z wymaganiami formalnym określonymi w art. 120 k.p.k., a także dotyczą jej te same skutki w razie
nieuzupełnienia braków w terminie14. Kontrowersyjnym jest czy
J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks…, s. 665.
13 I. Nowikowski, Cofnięcie prośby o ułaskawienie (zagadnienia wybrane) (w:)
Problemy znowelizowanej procedury karnej, red. Z. Sobolewski, G. Artymiak,
C.P. Kłak, Kraków 2003, s. 419-420.
14 J. Grajewski, S. Steinborn, Kodeks…, s. 1472.
12
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prośba o ułaskawienie powinna zawierać żądanie mianowicie
czego się on domaga. Ułaskawienie jest prawem Prezydenta RP i
wnosząc taką prośbę podmiot uprawniony musiałby domagać
się aby Prezydent RP z przysługującego mu prawa skorzystał. W
związku z tym za wystarczające wydaje się ujęcie samej prośby o
ułaskawienie, spełniającej wymogi formalne zawarte w art. 119
k.p.k. wraz z uzasadnieniem określonego rodzaju ułaskawienia15. W przypadku wystąpienia braków formalnych np. braku
oznaczenia osoby, której prośba o ułaskawienie dotyczy, sąd
wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Jeżeli braki zostaną uzupełnione prośba wywodzi skutki prawne od daty jej
wniesienia. W sytuacji ich nieuzupełnienia uznaje się ją za bezskuteczną. Informacja ta powinna zostać umieszczona w pouczeniu zawartym wraz z wezwaniem do uzupełnieniu braków
formalnych16.
Wszczęcie i prowadzenie postępowania o ułaskawienie nie
jest uzależnione od zgody samego skazanego.
Prośbę o ułaskawienie wnosi się do sądu, który wydał wyrok
w I instancji. Ustawa z dnia 16 września 2011 r.17 wprowadziła regulację, w której w sytuacji wyroku przyjętego do wykonania w
Rzeczpospolitej Polskiej prośbę o ułaskawienie przedstawia się
sądowi, który orzekł w I instancji o przyjęciu wyroku do wykonania. Tak skonstruowana regulacja uzasadniona jest koniecznością
zbadania dopuszczalności postępowania, a także potrzebami dalszego biegu postępowania, do których należy przede wszystkim
wydanie opinii18. Sądem pierwszej instancji może być sąd rejonowy bądź sąd okręgowy. Nie jest to istotne czy sąd wyrokujący w
sprawie, której dotyczy prośba o ułaskawienie był właściwy do
rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Nie ma także znaczenia
czy byłby on właściwy do rozpoznania sprawy w chwili wniesie-

J. Grajewski, S. Steinborn, Kodeks…, s. 1473.
J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S. M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks…, s. 667.
17 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
(Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1430).
18 J. Grajewski, S. Steinborn, Kodeks…, s. 1473.
15

16
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nia prośby o ułaskawienie19. Zgodnie z art. 561 § 2 k.p.k. sąd powinien rozpoznać złożoną prośbę o ułaskawienie w terminie 2 miesięcy od jej otrzymania. Wskazany tutaj termin jest terminem instrukcyjnym, w związku z czym jego przekroczenie nie powoduje
bezskuteczności wydanej opinii ani też jej wadliwości formalnej.
Został on ustanowiony głównie w celu przyspieszenia postępowania ułaskawieniowego, którym zainteresowany jest przede wszystkim sam skazany20.
Wraz z powyższą regułą należy łączyć skład sądu. Powinien on być taki sam w miarę możliwości jak ten orzekający w I
instancji, ze względu na możliwość jak najpełniejszej oceny zasadności prośby o ułaskawienie, a także taki skład ma najszerszy
obraz na całą sprawę. W sytuacji gdy w I instancji w tej sprawie
orzekał więcej niż jeden sąd wtedy prośbę o ułaskawienie wnosi
się do sądu, który jako ostatni wydał wyrok w sprawie. Gdy
prośba o ułaskawienie dotyczy kar jednostkowych, które zostały
objęte wyrokiem łącznym bądź też samej kary łącznej sądem
właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd wydający wyrok
łączny w pierwszej instancji21. Przepis ten stwarza możliwość
najtrafniejszego rozpoznania prośby o ułaskawienie. Zabronione
jest jednak uczestnictwo w rozstrzyganiu w przedmiocie ułaskawienia osoby, która nie jest już sędzią oraz osoby, która nie
pełni już funkcji ławnika ze względu na upływ kadencji na jaki
została ona powołana22.
W świetle art. 563 k.p.k. rozpoznając prośbę o ułaskawienie
sąd w szczególności ma na względzie zachowanie się skazanego
po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne, naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem, a przede wszystkim szczególne
wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku. Przedstawione
w tym przepisie wyliczenie jest jedynie przykładowym. Jest to
Postanowienie SA w Krakowie z 22 kwietnia 1999 r., II AKo 30/99, KZS
1999, z. 5, poz. 40.
20 I. Nowikowski, Terminy w kodeksie postępowania karnego, Lublin 1988, s. 65.
21 J. Grajewski, S. Steinborn, Kodeks…, s. 1473.
22 J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks…, s. 668.
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otwarty katalog okoliczności, o czym świadczy zwrot „w szczególności”. Z tego artykułu można wywnioskować, że sąd bierze
pod uwagę okoliczności, które miały miejsce już po wydaniu
wyroku. W literaturze można znaleźć także poglądy, które
przemawiają za tym aby w takiej sytuacji brane były pod uwagę
również zachowanie skazanego w trakcie odbywania kary, wiek
skazanego, osiągnięty przez niego stopień resocjalizacji, upływ
czasu od popełnienia przestępstwa, rozmiar odbytej kary, a także dodatnia prognoza kryminologiczna. Ponadto wskazuje się w
doktrynie, że z prawa łaski powinny korzystać osoby, które są w
podeszłym wieku, jedyni żywiciele rodzin, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby posiadające liczne potomstwo, a także
osoby schorowane czy też dotknięte wypadkami losowymi23.
Uzasadnienia prośby o ułaskawienie nie mogą stanowić okoliczności, które były przytaczane w trakcie wcześniejszego postępowania. Okoliczności, które są uwzględniane w opinii muszą
być udokumentowane. Obowiązek ten spoczywa na sądzie, który wydaje opinię. Sąd zobowiązany jest do sprawdzenia podanych informacji, a także załączyć tą dokumentację do prośby
kierując ją na dalszy bieg24.
Przepis art. 564 k.p.k. reguluje tryb postępowania w sytuacji wydania opinii pozytywnej bądź negatywnej przez sąd I i II
instancji. Jeżeli w sprawie orzekał tylko sąd I instancji wtedy w
sytuacji wydania przez niego opinii pozytywnej wydawane jest
postanowienie o przekazaniu sprawy Prokuratorowi Generalnemu. W przypadku wydania opinii negatywnej wydawane jest
postanowienie o pozostawieniu prośby o ułaskawienie bez dalszego biegu. Przepis ten ma zastosowanie również w sytuacji
gdy sąd odwoławczy przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji i wydany w tej instancji wyrok się
uprawomocnił. Tryb ten ma także zastosowanie w sytuacji gdy
w wyniku kasacji sprawa została przekazana do sądu I instancji
do rozpoznania i przy braku jego zaskarżania, doszło do jego

A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego – komentarz, Warszawa
2015, s. 1174.
24 Tamże, s. 669.
23
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uprawomocnienia25. Jeżeli w sprawie orzekał również sąd odwoławczy mamy do czynienia z odmienną procedurą. Sąd I instancji wydaje opinię i bez względu na to czy jest negatywna czy pozytywna przekazuje sprawę sądowi odwoławczemu. Jeżeli sąd
odwoławczy wyda opinię negatywną tak jak sąd I instancji wtedy prośbę o ułaskawienie pozostawia się bez dalszego biegu. W
każdym innym przypadku sprawie jest nadawany dalszy bieg
tzn. sąd odwoławczy przesyła akta wraz z opiniami Prokuratorowi Generalnemu. Sądem odwoławczym uprawnionym do
wydawania opinii w tej sprawie jest sąd odwoławczy, który rozpoznawał apelację od zaskarżonego wyroku sądu I instancji26.
Ustawodawca nie określił w jakiej formie powinna być wydawana opinia. Jest ono w swej istocie jednak postanowieniem i w
takiej formie przyjmuje się, że powinna być wydana i podpisana
przez wszystkich członków składu orzekającego. Wskazane jest
aby opinia zawierała uzasadnienie podając jednocześnie argumenty przemawiające za przyjętym stanowiskiem27.
Przepis art. 565 k.p.k. reguluje postępowanie przed Prokuratorem Generalnym po otrzymaniu opinii od sądu bądź sądów.
Prokurator Generalny zobowiązany jest do przekazania sprawy
Prezydentowi RP jeżeli chociażby jedna z nadesłanych opinii
wydanych przez sądy jest pozytywna. Decyzja o przekazaniu
sprawy do rozpatrzenia Prezydentowi RP przez Prokuratora
Generalnego nie jest decyzją samodzielną i niezależną. Jest on
związany opinią sądów. Jeżeli chociażby jednak z nich była pozytywna Prokurator Generalny ma obowiązek przedstawić ją
Prezydentowi RP. Prokurator Generalny jest niezależny jeśli
chodzi o zajmowanie swojego stanowiska w sprawie. Wydaje
swoją opinię, która nie musi się pokrywać z opinią wydaną
przez sądy. Prokurator Generalny nie ma możliwości aby po-

25 W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego komentarz, wyd. 10, Warszawa 2014, s. 846.
26 A. Sakowicz (red.), Kodeks…, s. 1174 – 1175.
27 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego – komentarz, T. I, Warszawa
2014, s. 923 – 24.

464

stawić prośbę o ułaskawienie bez dalszego biegu. Musi przekazać ją Prezydentowi RP28.
1.2. Procedura ułaskawienia podejmowana z urzędu
Artykuł 567 k.p.k. reguluje sytuację, w której Prokurator
Generalny wszczyna postępowanie ułaskawieniowe z urzędu.
Może on wszcząć je z własnej inicjatywy bądź na prośbę Prezydenta RP. W przypadku podjęcia tego postępowania z własnej
inicjatywy przez Prokuratora Generalnego nie jest konieczne
złożenie wniosku przez osobę uprawnioną. Wystarczy aby Prokurator Generalny posiadał jakikolwiek sygnał wskazujący na
potrzebę zastosowania wobec skazanego prawa łaski przez Prezydenta RP. Prokurator Generalny może zwrócić się do sądów o
wydanie opinii w przedmiotowej sprawie bądź od razu przekazać sprawę w ręce Prezydenta RP bez zwracania się o opinię.
Prokurator Generalny zobowiązany jest również do wszczęcia
procedury ułaskawienia na prośbę Prezydenta RP. Wtedy to
zwraca się do sądów o wydanie opinii i przekazanie akt sprawy.
Nie może jednak przekazać akt sprawy bez wydawania opinii29.
W świetle art. 565 § 2 k.p.k. istnieje możliwość skierowania
prośby o ułaskawienie bezpośrednio do Prezydenta RP. W takiej
sytuacji Prezydent RP przekazuje ją Prokuratorowi Generalnemu
w celu nadania jej dalszego biegu chyba, że postanowi już na podstawie otrzymanej prośby zastosować wobec skazanego prawo
łaski30. Istnieje również możliwość, że Prezydent RP stosuje wobec
skazanego prawo łaski z własnej inicjatywy bez przeprowadzania
całej procedury. Prawo łaski jest jego wyłącznym uprawnieniem i
w związku z tym, jeżeli uzna, że sytuacja skazanego tego wymaga,
stosuje wobec niego prawo łaski. Do skuteczności prawa łaski nie
jest wymagana żadna kontrasygnata ministra czy też innego organu. Nie jest tutaj również niezbędne przeprowadzenie całej procedury czy też jakichkolwiek konsultacji31. Warunkiem jest aby oso28 K. T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie karne, Warszawa
2012, s. 295.
29 T. Grzegorczyk, Kodeks…, s. 926 – 927.
30 J. Grajewski, S. Steinborn, Kodeks…, s. 1475.
31 B. Banaszak, Konstytucja…, s. 580 – 581.
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ba, wobec której ma być prawo łaski zastosowane była skazana
prawomocnym wyrokiem. Niedopuszczalne jest aby zastosować
prawo łaski wobec osoby, która złożyła apelację od wyroku sądu I
instancji i postępowanie w tej sprawie w sądzie odwoławczym zostało wszczęte i nie zakończone. Wystąpienie takiej sytuacji mogłoby być uznane za nadużywanie instytucji ułaskawienia przez Prezydenta RP dla własnych potrzeb, czy też danych okoliczności
bądź znajomości partyjnych.
Zakończenie
Wszczęcie procedury ułaskawienia nie wpływa na
wstrzymanie wykonania kary czy też udzielenie przerwy w jej
wykonaniu. Może to jednak nastąpić na mocy decyzji uprawnionego organu. Są nimi Prokurator Generalny oraz sąd, który
wydaje opinię w sprawie. Nie ma określonych okoliczności, które obligowałyby uprawnione organy do wstrzymania wykonania kary bądź udzielenia przerwy w jej wykonaniu. Ustawodawca wskazał jedynie sytuację, w której skazanemu pozostało niewiele czasu do całkowitego odbycia kary. Spowodowane jest to
tym, że zanim zostanie ukończone postępowanie skazany może
już tą karę odbyć. Jednak decyzja w tym zakresie jest wyłącznie
uznaniowa i stanowi kompetencję danego organu. Zazwyczaj
ma to miejsce w sytuacji gdy dalsze wykonywanie kary byłoby
rażąco niesprawiedliwe32.
Przepisy regulują również kwestię niedopuszczalności wnoszenia prośby o ułaskawienie. Jedną z przesłanek jest sytuacja uregulowana w art. 566 k.p.k. wskazująca na termin. Jeżeli ponowna
prośba o ułaskawienie zostanie skierowana przed upływem roku
od negatywnego załatwienia poprzedniej prośby wtedy sąd może
pozostawić ją bez rozpoznania. Niedopuszczalne jest również
przyjęcie do rozpoznania prośby o ułaskawienie pochodzącej od
osoby nieuprawnionej. Kolejnym przykładem niedopuszczalności
zastosowania prawa łaski jest sytuacja, w której wobec skazanego
został wydany wyrok jeszcze nie prawomocny33.
J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks…, s. 670 – 671.
33 J. Grajewski, S. Steinborn, Kodeks…, s. 1473.
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Warto również na zakończenie przytoczyć dane statystyczne dotyczące ułaskawienia. Na przestrzeni lat było ono stosowane wielokrotnie. Można tu też jednak zauważyć zróżnicowanie
jego stosowania w zależności od sprawowanej prezydentury. I
tak Prezydent RP Lech Wałęsa ułaskawił 3454 osoby, a odmówił
ułaskawienia 384 osobom, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski w trakcie I kadencji ułaskawił 3295 osób, a odmówił ułaskawienia 795 osobom, zaś w II ułaskawił 993 osoby, a odmówił
ułaskawienia 1317 osobom, Prezydent RP Lech Kaczyński ułaskawił 201 osób, a odmówił ułaskawienia 913 osobom, Prezydent RP Andrzej Duda ułaskawił 8 osób, a odmówił ułaskawienia 76 osobom (stan na 12 marca 2016 r.)34.
Podsumowując należy stwierdzić, że prawo łaski jest instytucją istotną i zarówno bardzo potrzebną w polskim systemie
prawnym. Jednak jej stosowanie musi się wiązać z rozsądkiem i
nie może prowadzić do jego nadużywania połączonego z bezprawnym stosowaniem. Powinno ono służyć wymierzaniu
sprawiedliwego prawa, a nie załatwiania osobistych interesów.
Prawo łaski nie jest instytucją, która ma częste zastosowanie jednak powinna być stosowana w przypadkach, które tego naprawdę wymagają, a nie wobec osób, którym jest to potrzebne.
Streszczenie
W pierwszej części artykułu zawarto zagadnienia wstępne,
w których wyjaśniono definicję ułaskawienia oraz przykłady
jego stosowania w innych krajach. W drugiej części zostało opisane ułaskawienie uregulowane w przepisach Konstytucji RP. W
trzeciej części przedstawiono procedurę ułaskawienia w przepisach Kodeksu postępowania karnego. W dalszej części artykułu
wyjaśniono przebieg procedury ułaskawienia podejmowanego z
urzędu. Zakończeniem artykułu jest podsumowanie, w którym
zawarto statystykę ułaskawień przez Prezydentów RP oraz wyjaśniono jaki wpływ ma instytucja ułaskawienia na praworządność w Polsce.
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http://www.prezydent.pl/prawo/prawo-laski/ - stan na 12.03.2016 r.
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Summary
The institution of pardon in Polish law
The first part of the article contains preliminary issues ,
which clarify the definition of pardon and examples of its use in
other countries. The second part described pardon regulated by
the provisions of the Constitution of the Republic of Poland. In
the third section is the procedure of pardon in the Code of Criminal Procedure. The rest of this article explains the conduct of the
procedure undertaken pardon ex officio. The end of the article is
a summary, which contains statistics of pardons by the Presidents of Poland and explained the influence of institution of
pardon for the rule of law in Poland.
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Anna Górecka

KONTROLA PROKURATORSKA W POSTĘPOWANIU
ADMINISTRACYJNYM
Wprowadzenie
Praworządność, oznacza że system organów państwowych
działa w ściśle przez prawo określony sposób1. Strzeżenie praworządności to jedno z zadań prokuratury. Kontrola prokuratorska regulowana jest ustawą o prokuraturze2. W administracji,
prokuratura dokonuje kontroli prawnej (działań prawnych) aparatu administracji3. Prokuratorska kontrola jest kontrolą legalności, a więc udział prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym może być podyktowany dwojakiego rodzaju
celami: pierwszy, czy postępowanie przed organem administracyjnym i zapadła w nim decyzja lub podjęta czynność są zgodne
z prawem i drugi, odnosi się do ochrony praworządności w postępowaniu sądowym4. Kontrola obejmuje dwa zakresy: w postępowaniu administracyjnym (przepisy Kodeksu Postępowania
Administracyjnego) i poza postępowaniem administracyjnym
(zgodna z ustawą o prokuraturze i Konstytucją RP)5.
Udział
prokuratora
w
postępowaniu
sądowoadministracyjnym jest jednym z aspektów realizacji zasady państwa prawnego6. Jest jednym z nielicznych przykładów rodzajów kontroli pozbawionych uprawnień o charakterze władczym7. Realizując funkcję czuwania nad przestrzeganiem praworządności Prokurator Generalny (i Minister Sprawiedliwości) i
H. Zięba – Załucka (red.), J. Buczkowski, K. Eckhardt, M. Kijowski, Z. Mazur, D. Zrębiec, Prawo konstytucyjne. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 1998, s. 11.
2 Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, tekst jedn. Dz. U. z
2002 r. Nr 21, poz. 206 z późn. zm.
3 Zob. J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s. 408-410.
4 Tamże.
5 Tamże.
6 Tamże.
7 Zob. R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 81.
1
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podlegli mu prokuratorzy podejmują m.in. przewidziane prawem środki zmierzające do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu administracyjnym i innych postępowaniach8. Organy administracji państwowej mają obowiązek
udzielenia pomocy w wypełnianiu zadań prokuratury9. Należy
udzielić odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania: kiedy prokurator może podjąć kontrolę?, jakie środki prawne służą mu w tym
celu? i wpływ kontroli prokuratorskiej na kształt postępowania
administracyjnego.
I. Rys historyczny powołania kontroli prokuratorskiej w
Polsce.
Kontrola prokuratorska w Polsce została wprowadzona w
1950 roku, ustawą z 20 maja 1950 r. o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej10. Na wzór idei istniejących w Związku Radzieckim, prokurator był jednym z najważniejszych organów zewnętrznej legalności kontroli nad administracją publiczną. Kontrola ta stanowiła znaczną formę kontroli organów administracji
publicznej, poza organami naczelnymi i centralnymi. Ingerowała
w działalność administracyjną i gospodarczą państwa, a także
jednostek gospodarki uspołecznionej11.
Używana była wówczas nazwa „nadzór prokuratorski”.
Nazwa ta utrzymała się do roku 1967, kiedy to wprowadzono
nowelizację w ustawie z 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (tekst jedn. Dz. U. z 1980, NR 10,
poz. 30)12.
Mamy tu do czynienia z problematyką sposobu interpretacji terminu „praworządność ludowa”, która wiąże się problematyką właściwości nadzoru ogólnego, jak również środków realizacji tego nadzoru na tle zadań prokuratury Polski Ludowej.
Tamże.
Tamże.
10 Dz. U. Nr 38, poz. 346; Zob. W. Czerwiński, Prokuratorski nadzór ogólny –
Recenzja: M. Łysko: Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach 19501967, Białystok 2006, s. 1-4. Artykuł dostępny na stronie:
http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=26 (9.03.2016 r.).
11 Zob. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2006, s. 198.
12 Tamże.
8
9
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Ogólne założenia prokuratury typu socjalistycznego, organizacja
prokuratury Polski Ludowej, geneza i istota nadzoru ogólnego
oraz jego podstawy prawne, przy opracowaniu ustawy o prokuraturze z 1950 r. w szerokim zakresie wykorzystano doświadczenia prokuratury radzieckiej. Nadzór ogólny w systemie ówczesnej kontroli polegał na tym, że powszechną praktyką było
wkraczanie prokuratury w dziedzinę merytorycznej działalności
administracyjnej i gospodarczej poszczególnych jednostek, a
nawet w organizację ich pracy. Niekiedy prokuratorzy występowali do organów zwierzchnich z żądaniami dostarczania surowców czy środków finansowych. Po wydarzeniach w 1956 r.
prokuratura zaprzestała ingerencji w działalność gospodarczą
jednostek gospodarki uspołecznionej. Kontrolę prokuratorską
cechowała wówczas niezawisłość i fachowość13.
W opinii wielu autorów, w okresie stalinowskim prokuratura pełniła rolę kontroli resortowej. Prawo traktowano jako
element zbędny, a zapewnieniu pomyślnej realizacji planów gospodarczych lepiej służyła kontrola według kryterium celowości14. Po 1956 r. skupiono się głównie na kontroli legalności
uchwał rad narodowych i ich prezydiów i tzw. badaniach kierunkowych. Formy nadzoru ogólnego dzieliły się na procesowe i
pozaprocesowe. Za najważniejszą formę uznano skargę prokuratorską zwaną też zaskarżeniem. Funkcjonowało także wystąpienie prokuratorskie. Po wejściu w życie K.p.a. z 1960 r. podstawowym środkiem prawnym nadzoru ogólnego stał się przewidziany w tym kodeksie sprzeciw prokuratora15.
W opinii wielu prawników, prokuratorska kontrola po
1956 roku, a w szczególności po 1967 roku (zlikwidowanie nadzoru ogólnego i wprowadzenie prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa) odegrała pozytywną rolę w przestrzeganiu
prawa w Polsce. Jej zlikwidowanie w 1990 r. w ocenie wielu
prawników było nieuzasadnione16. W latach 1950 – 1990 kontrola prokuratorska była kontrolą niezależną od administracji pańTamże.
Tamże.
15 Tamże.
16 Tamże.
13
14
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stwowej. Podlegała Radzie Państwa, a w latach następnych Prezydentowi17.
Obecne uregulowanie kontroli prokuratorskiej mieści się w
dziale IV Kodeksu postępowania administracyjnego18, w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze19. Przepisy zakładają, że prokuratura chroni konstytucyjne prawa i wolności człowieka oraz obywatela, a także zasadę demokratycznego
państwa prawa20. Przepisy, regulują uczestnictwo prokuratora w
postępowaniu sądowoadministrcyjnym, jako niezbędne i znaczące,
nie tylko ze względu na wyznaczone mu zadania, ale także na wyznaczone mu obowiązki w państwie prawa21.
II. Wpływ kontroli legalności na postępowanie administracyjne.
Kontrola to porównywanie tego, co jest, z tym, co być powinno w rozumieniu przestrzegania prawa22. Kontrola administracji polega na badaniu stanu organizacyjnego oraz zachowania się (działania lub niedziałania) ze względu na określone kryteria23. Ogólne kryteria kontroli odnoszą się do: legalności (kontrola prokuratorska), celowości, rzetelności, gospodarności,
uwzględniania interesu społecznego, uwzględniania interesu
indywidualnego, zgodności z polityką rządu, inne szczegółowe
kryteria24.
W państwie prawa, administracja publiczna podlega kontroli sądowej. W kontroli administracji państwowej największą
rolę odgrywa sąd administracyjny oraz sąd ubezpieczeń spoE. Ochendowski, Prawo administracyjne, dz. cyt., Toruń 2002, s. 485.
Tamże.
19 Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z
2002 r., Nr 21, poz. 206,
z późn. zm.).
20 Tamże.
21 Tamże.
22 Zob. A. Łukaszów, Zakład Prawa Administracyjnego - Uniwersytet Wrocławski, Kontrola Administracji Publicznej, artykuł dostępny pod adresem:
https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/studentsresources/KONTROLA%20ADMINISTRACJI%20PUBLICZNEJ.pdf (9.03.2016 r.).
23 Tamże.
24 Tamże.
17

18
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łecznych. Tylko te sądy są bowiem powołane wyłącznie do kontroli legalności działania administracji państwowej i do uchylenia decyzji administracyjnych niezgodnych z prawem25. Pozostałe sądy kontrolują administrację państwową okazjonalnie tj. przy
okazji rozpatrywania sprawy cywilnej lub karnej w celu wydania wyroku na żądanie uprawnionego podmiotu – wnioskodawcy, powoda, prokuratora26.
Zdaniem prawników, udział prokuratora w postępowaniu
administracyjnym jest ograniczony i jest „kontrolą zewnętrzną
wewnątrz administracji”. Prokuratura formalnie została zaliczona do organów administracji rządowej, jakkolwiek żadną administracją nie jest27. Związane to jest w faktem, że obecny Minister
Sprawiedliwości wykonuje funkcję Prokuratora Generalnego28.
Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym to
kontrola tego postępowania, to: „prokuratorska kontrola” dlatego termin ten jest ciągle aktualny29.
III. Zakres kontroli prokuratorskiej.
Realizowanie zadań określonych w ustawie o prokuraturze
dokonuje się w pewnym stopniu w toku postępowania administracyjnego, jeśli wobec takiego postępowania prokurator uruchomi środki kontroli przydane mu przez kodeks postępowania
administracyjnego30. Kontrola prokuratorska administracji odnosi się do dwóch form działań administracji:
a) do aktów stosowania prawa (decyzje administracyjne, w
których rozstrzyga się indywidualne sprawy administracyjne);
b) do aktów stanowienia prawa (akty normatywne stanowione
przez administrację)31.

Tamże.
Tamże.
27 Zob. http://www.eduteka.pl/doc/kontrola-prokuratorska (9.03.2016 r.).
28 Zob. W. Czerwiński, Prokuratorski nadzór ogólny – Recenzja: M. Łysko:
Prokuratorski nadzór…, s. 4.
29 Zob. tamże.
30 J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s. 408-409.
31 B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska, Zarys prawa administracyjnego,
Warszawa 2007, s. 248.
25
26
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Pozycja prawna prokuratora, jako uczestnika postępowania, określona jest w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego32. Zatem, według art. 182 k.p.a. prokuratorowi służy
prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem33.
Na podstawie art. 183 ust. 1 k.p.a. prokuratorowi służy
prawo udziału w każdym stadium postępowania, aby zapewnić
postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z prawem. Na
podstawie art. 188 k.p.a. prokuratorowi biorącemu udział w postępowaniu w przypadkach określonych w art. 182-184 k.p.a.
służą prawa strony34. Prokurator działa we wszystkich sytuacjach postępowania administracyjnego, gdy chodzi o ochronę
legalności działania35. Jeśli kryterium legalności jest spełnione, to
prokuratorowi służą wszystkie uprawnienia strony, od wszczęcia do odwołania postępowania36. Znaczenie kontroli prokuratorskiej nie tkwi w służących mu środkach prawnych, ale w
ogólnej pozycji prokuratora, jego fachowej wiedzy i niezależności od organów administracji37.
Prawo (ustawa) o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określa środki służące prokuratorowi. Główną przesłanką na której prokurator opiera swoje żądanie wszczęcia jest
usunięcie stanu niezgodnego z prawem38. Prokurator ma prawo
zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej z
żądaniem wszczęcia postępowania w sprawie indywidualnej.
Prokurator Generalny może wystąpić z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między organami jednostek
samorządu terytorialnego, sporu o właściwość między organami
j.s.t. a terenowymi organami administracji rządowej przez sąd
administracyjny. Wobec decyzji ostatecznej (wznowienie, nieważność, uchylenie, zmiana) prokurator może wnieść sprzeciw.
Tamże.
Tamże.
34 Tamże.
35 Tamże.
36 Tamże.
37 Tamże.
38 Zob. R. Kędziora, Ogólne postępowanie…, s. 81-84.
32
33
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Sprzeciw od decyzji wydanej przez ministra wnosi Prokurator
Generalny39.
W zakresie ochrony praworządności prokurator może
wnieść: skargę, skargę kasacyjną, skargę o wznowienie, zażalenie40. Prokurator Generalny może wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z Konstytucją
aktów lub działalności, określonych przepisami prawa. Na niezgodne z prawem uchwały samorządu terytorialnego albo rozporządzenia wojewody, prokurator zwraca się o ich zmianę,
uchylenie lub kieruje wniosek o uchylenie do właściwego organu nadzorczego lub do sądu administracyjnego41. Prokurator
może żądać nadesłania lub przedstawienia akt oraz dokumentów i pisemnych wyjaśnień. Ponadto, może przesłuchiwać
świadków i zasięgać opinii biegłych, także przeprowadzać oględziny, na zasadach określonych w k.p.a.42.
IV. Uprawnienia prokuratora w postępowaniu administracyjnym.
Zasada ochrony praworządności dotyczy każdego rodzaju
postępowania przed sądem, w którym bierze udział prokurator43. Obowiązkiem prokuratora jest podejmowanie czynności
zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa.
Obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 2 ustawy o prokuraturze, zgodnie z którym, jednym z dwóch zadań prokuratury –
prócz ścigania przestępstw – jest strzeżenie praworządności44.
Przepis art. 52 § 1 u.p.s.a. zawiera w swej treści pojęcie
"prokurator", tym niemniej stosowanie i wykładnia tego pojęcia
nie może być dokonywana w oderwaniu od ścisłych przepisów
ustrojowych prokuratury, ponieważ właściwość organu musi
być jednoznacznie zdeterminowana i dookreślona. Zgodnie zaś z
§ 38 pkt 3 Regulaminu podstawowym zadaniem Wydziału PoTamże, s. 84; J. Boć (red.), Prawo administracyjne…, s. 409.
J. Boć (red.), Prawo administracyjne…, s. 410.
41 Tamże.
42 Tamże.
43 Cytuję za: M. Gabriel – Węglowski, Regulamin prokuratury, Komentarz do par.
121-272 i 329-345, Warszawa 2013, Lex a Wolters Kluwer Business, s. 374.
44 Tamże.
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stępowania Sądowego, tworzonego w ramach prokuratury
okręgowej, jest „udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi...”45.
Udział prokuratora w postępowaniu przed sądem administracyjnym, stosownie do art. 42 ustawy o prokuraturze, w postępowaniu administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz
w innych postępowaniach określają odrębne ustawy46.
W ustawie o prokuraturze przyjęto zasadę jednolitości
prokuratury. Bowiem Prokuratura RP ukształtowana jest według dyrektywy organizacyjnej, w myśl której stanowi ona jednolitą całość, a czynności poszczególnych jej organów są czynnościami całej prokuratury47.
Taki kształt omawianej instytucji nadaje art. 1 ust. 1 ustawy
o prokuraturze wskazujący, iż prokuraturę stanowi Prokurator
Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu
Pamięci Narodowej – Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu48.
Ograniczeniem zarówno dla Prokuratora Generalnego,
prokuratorów prokuratur regionalnych (i niżej) są jedynie sytuacje przewidziane w ustawie, np. gdy ustawa zastrzega daną
czynność wyłącznie do właściwości prokuratora określonej rangi. Wyróżnienie poszczególnych jednostek prokuratury (Prokuratura Krajowa, prokuratury regionalne, okręgowe i rejonowe)
ma cel jedynie organizacyjny, techniczny, umożliwiający wykonywanie jej ustawowych zadań. Z punktu widzenie procesowego, w zasadzie obojętne jest, który z organów prokuratury dokonuje danej czynności, ponieważ wszystkie są czynnościami tej
samej jednolitej instytucji49.
Tamże. Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt. I
OSK
569/14,
z
dnia
26
lutego
2016
roku
[w:]
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/search (9.03.2016 r.).
46 Tamże.
47 Tamże.
48 Tamże.
49 Tamże. Dnia 4 marca 2016 r. w miejsce Prokuratury Generalnej została
utworzona Prokuratura Krajowa, którą kieruje I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy. Stworzone zostały również stanowiska zastęp45
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Każdy funkcjonariusz prokuratury wykonując zleconą mu
czynność równocześnie reprezentuje prokuraturę jako całość i
odwrotnie, każdy funkcjonariusz obciąża skutkami swojego
działania całą prokuraturę. Zasada ta w ogólnym kształcie nie
ogranicza roli prokuratora na poszczególnych szczeblach50.
Prokurator rejonowy może inicjować postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym oraz
brać udział w tych postępowaniach (§ 383 ust. 1 w związku z §
382 ust. 1). W sytuacji gdy sprawa jest szczególnie zawiła prokurator rejonowy może taką sprawę przedstawić z wnioskiem o jej
przejęcie prokuratorowi okręgowemu, który może wówczas
wnieść sprzeciw i skargę do sądu administracyjnego (§ 383 ust. 3
i 4 ). Jedynym ograniczeniem prawa wniesienia przez prokuratora rejonowego skargi do sądu administracyjnego, jest regulacja
zawarta w § 384 ust. 2 wskazanego rozporządzenia tj. gdy skarga dotyczy decyzji ministra, wówczas tenże prokurator kieruje ją
za pośrednictwem Prokuratury Generalnej51.
Prokurator może wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu, a w postępowaniu administracyjnym wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowienie postępowania, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności lub praw człowieka i obywatela. W takim przypadku
przysługują mu prawa strony (art. 8 p.p.s.a.)52.

cy prokuratora generalnego ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji oraz
zastępcy prokuratora generalnego ds. wojskowych. Prokuratury Regionalne
zastąpiły prokuratury apelacyjne. Zniesione zostały wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury: Naczelna Prokuratura Wojskowa, wojskowe prokuratury okręgowe i wojskowe prokuratury garnizonowe. Obecnie, funkcja
Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości została połączona, pełni
ją pan Z. Ziobro. Patrz: https://www.pg.gov.pl/ (1.04.2016 r.).
50 Tamże.
51 Tamże.
52 Zob. A. Kabat, teza 8 do art. 50, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2006, komentarz Lex/el 2007; T. Woś, H. KnysiakMolczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu…, s. 255; M. Jaśkowska, M.
Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie…, s. 103-104.
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Legitymacja skargowa prokuratora pozbawiona jest aspektu materialnoprawnego53. Składa on skargę w sprawie dotyczącej interesów innych osób. Legitymuje się legitymacją skargową
formalną54. Jest uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjnej, zażalenia
do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wniosku o wszczęcie
postępowania do WSA i NSA55.
Legitymacja prokuratora oparta jest na przesłankach
ochrony obiektywnego porządku prawnego. Stanowi to realizację podstawowego zadania prokuratury tj. strzeżenia praworządności56. Prokuratura realizuje to zadanie za pomocą środków prawnych, jakimi są: możliwość zaskarżenia do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych, udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji57, podejmowanie innych czynności określonych ustawą58.
Prokurator posiada legitymację do wniesienia skargi opartą
na ochronie interesu prawnego. Wnosi on skargę ze względu na
potrzebę ochrony obiektywnego porządku prawnego, z tego
względu w swojej skardze powinien wywieść naruszenie, z którego wywodzi swoje uprawnienie do wniesienia skargi. Nie musi wykazywać negatywnych następstw naruszenia prawa59. Zatem, prokurator bierze udział w dwóch formach: pierwsza - poprzez inicjowanie postępowania, druga - poprzez podjęcie działań w postępowaniu wszczętym z inicjatywy innego podmiotu60.

Tamże.
Tamże.
55 Tamże.
56 Zob. Art. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, tekst jedn.
Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 z późn. zm.
57 Zob. Art. 3 ust. 1 pkt 6 Ustawy o prokuraturze.
58 Zob. Art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy o prokuraturze; T. Woś, H. KnysiakMolczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu…, s. 127; J. P. Tarno, Prawo o
postępowaniu…, s. 51-52; B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne…, s. 395.
59 B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne…, s. 429 - 430.
Zob. Art. 57 § 1 pkt 3 p.p.s.a.
60 Zob. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 10 kwietnia 2006 r. Por. T.
Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu…, s. 276-277;
53
54
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Powyższe regulacje odnoszą się do postępowania bez
względu na jego stadium. Prokurator decyduje samodzielnie.
Przystępuje do postępowania poprzez samo złożenie oświadczenia w tym przedmiocie61. Sąd administracyjny nie może nie
dopuścić prokuratora do udziału w postępowaniu, nawet gdyby
ocena sądu co do potrzeby jego uczestnictwa w postępowaniu,
była odmienna od stanowiska prokuratora. Ponadto prokurator
może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego
na działanie lub bezczynność organu administracji publicznej,
wnieść skargę kasacyjną i zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnieść skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zarówno do wojewódzkiego sądu administracyjnego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wniesienie skargi jest czynnością zmierzającą do wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego, a wniesienie skargi kasacyjnej,
zażalenia do NSA czy skargi o wznowienie postępowania stanowi o korzystaniu przez prokuratora ze zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym62.
W opinii wielu autorów pojawiły się wątpliwości co do statusu prokuratora: czy jest on stroną w postępowaniu, czy oskarżycielem publicznym. Te wątpliwości spowodowane są nieprecyzyjną
konstrukcją art. 8 p.p.s.a., ponieważ nie wynika wprost, jaki jest
status prokuratora w toku toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego, ani też w chwili inicjowania tego postępowania. Jednak w większości opinii jest on stroną postępowania administracyjnego63. Wówczas sąd ma obowiązek traktowania go na
równi ze stronami postępowania (na prawach stron), czyli w pełni
Zob. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu…, s. 234-235; Por. wyrok SN z 30 stycznia 1967 r., II PR 284/66, OSNCP 1967, nr 9, poz. 159.
61 Zob. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu…, s. 276-277; Zob. J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu…, s. 234-235. Por. wyrok SN z 30 stycznia 1967 r., II PR 284/66, OSNCP 1967, nr 9, poz. 159.
62 T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie administracyjne…, s. 128.
63 Zob. R. Hauser, J. Drachal, E. Mzyk, Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne. Omówienie podstawowych zasad i instytucji procesowych. Teksty aktów
prawnych, Warszawa – Zielona Góra 2003, s. 81.
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korzystać z tych uprawnień, które ustawa „Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi” przyznaje stronie. Zatem, należy
doręczać im pisma procesowe, zawiadamiać o terminach posiedzeń, doręczać odpisy orzeczeń sądu64.
Szczególne uprawnienia przysługują prokuratorowi w stosunku do organów administracji samorządowej. W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że art. 5 ustawy o prokuraturze
stanowi samodzielną podstawę uzasadniającą legitymację prokuratora do zaskarżenia uchwały organu samorządu terytorialnego do sądu administracyjnego. Prokurator na podstawie
wspomnianego przepisu ustawy o prokuraturze legitymowany
jest do zaskarżenia uchwały rady gminy nie będącej uchwałą w
sprawie z zakresu administracji publicznej. Z tym, że określone
w tym przepisie uprawnienia prokuratora realizowane przed
sądem administracyjnym nie mogą wykraczać poza właściwość i
zakres działania tego sądu65.
Z art. 5 o prokuraturze wynika ponadto, że jeżeli prokurator stwierdzi, iż uchwała organu samorządu terytorialnego jest
niezgodna z prawem, może zwrócić się do organu, który ją wydał, o jej zmianę lub uchylenie albo też skierować wniosek do
właściwego organu nadzoru. W przypadku uchwały organu
samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o
stwierdzenie jej nieważności do sądu administracyjnego66.
W zakresie tzw. czynności dyspozytywnych przepisy p.p.s.a.
nie zawierają uregulowań na wzór art. 56 § 2 k.p.c., ograniczających uprawnienia prokuratora do ich stosowania, poprzez wskazanie w tym przepisie, że „prokurator nie może samodzielnie rozporządzać przedmiotem postępowania”. Za wyraz zasady dyspozycyjności uznaje się najczęściej uprawnienie do cofnięcia pisma
inicjującego postępowanie sądowe. Czynność cofnięcia skargi jakkolwiek jest dopuszczalna w postępowaniu sądowoadministracyjPor. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu…,
s. 276-277; Zob. J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu…, s. 234-235.
65 Zob. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 10 kwietnia 2006 r.; Por.
wyrok SN z 30 stycznia 1967 r., II PR 284/66, OSNCP 1967, nr 9, poz. 159.
66 T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu…, s.
276-277; Zob. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu…, s. 234-235.
64

482

nym, to jednakże czynność ta, w tym postępowaniu podlega w
szerokim zakresie kontroli sądu67.
Nie do końca precyzyjne określenie uprawnień prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym budzi pewne
wątpliwości co do możliwości działania prokuratora w sprawie
wszczęcia postępowania pomocniczego o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt.
Prokurator podlega wyłączeniu od udziału w sprawie z
tych samych przyczyn co sędzia, tzn. zgodnie z art. 24 p.p.s.a. w
związku z art. 18 § 1 p.p.s.a. prokurator jest wyłączony z mocy
samej ustawy w sprawach: w których jest stroną lub pozostaje z
jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki, swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do
czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia, osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze
stron, w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze
stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą, w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w
sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których
występował jako prokurator, w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej68.
Zgodnie z § 2 art. 18 powody wyłączenia trwają także po
ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki
lub kurateli69. Ustawodawca ustanowił inne szczególne uprawnienia: przyznał dłuższy termin do wniesienia skargi, zwolnił z
wymogu wyczerpania środków zaskarżenia jako przesłanki
wniesienia skargi, przyznał prawo do udziału w posiedzeniach
przy drzwiach zamkniętych, zwolnił z kosztów sądowych70.
Tamże.
Tamże.
69 Tamże. Zob. L. Kaczmarski, Pozycja procesowa prokuratora i Rzecznika Praw
Obywatelskich w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Sulechowie. Uwagi. Tom VI Sulechów 2010, s. 170-190.
70 Tamże.
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V. Kontrola prokuratorska aktów prawa miejscowego.
System źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje m.in. akty prawa miejscowego,
które stanowione są na podstawie i w granicach upoważnień
zawartych w ustawie przez właściwe organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej i obowiązują na obszarze działania tych organów71.
Od dnia 15 lipca 2000 r. prokuratorowi przysługuje kompetencja do wniesienia w każdym czasie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu dokonania kontroli zgodności z
prawem każdego obowiązującego aktu prawa miejscowego (w
tym także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako przepisu gminnego), niezależnie od tego, czy został on
wydany przed tą datą, czy też po tej dacie, art. 35 ust. 2a w
związku z art. 33 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym72 (lege non distinguente nec nos est distinguere)73.
Jednak: „w demokratycznym państwie prawa zasadą jest,
iż przepisy prawa nie mogą mieć mocy wstecznej, a więc nie
powinny wracać do faktów (zdarzeń) mających miejsce w przeszłości, chyba że możliwość taką wyraźnie przewiduje przepis
rangi ustawowej. W konsekwencji tego należy uznać, iż w przypadku gdy retroaktywność można tylko dorozumiewać, to w
praktyce orzeczniczej nie można stosować regulacji wynikających z nowych przepisów do stanów faktycznych, które zaistniały przed datą ich wejścia w życie74.
Należy zważyć, że: a) w/w art. 35 ust. 2a ustawy o NSA
„ma charakter procesowy, zaś w stosunku do przepisów procesowych obowiązuje zasada bezpośredniego stosowania przepisów nowych, chyba że ustawa stanowi inaczej”75;
b) wywodzona z konstytucyjnej zasady demokratycznego
państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) zasada nieretroakcji
Tamże; Zob. Art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji RP z 1997 roku.
Cytuję z: Postanowienia Sądu Najwyższego III RN 64/02 z dnia 14 listopada 2002 roku. Zob. Art. 35 ust. 2a w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia
11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
73 Tamże.
74 Tamże.
75 Tamże.
71

72

484

nie ma charakteru absolutnego i z usprawiedliwionych powodów wyjątkowo można od niej odstąpić, w szczególności w sytuacji, gdy naruszona została wyrażona w art. 7 Konstytucji RP
zasada praworządności, która ma charakter absolutny76;
c) art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że
uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna i organ nadzoru może w określonym terminie orzec o jej nieważności, a „po upływie tego terminu może w każdym czasie zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego (art. 91 ust. 1 i art. 93
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)”77;
d) „niezależnie od kontroli sprawowanej przez organ nadzoru nad organami gminy, prokuratorowi przysługuje kompetencja do zaskarżania niezgodnych z prawem uchwał organów
samorządu terytorialnego (art. 5, ustawy o prokuraturze), w
szczególności: prokurator może zwrócić się do organu, który
wydał niezgodną z prawem uchwałę o jej zmianę lub uchylenie,
a także może wystąpić o stwierdzenie jej nieważności do sądu
administracyjnego”78;
e) wbrew stanowisku Naczelnego Sądu Administracyjnego
wyrażonemu w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, pogląd prawny, w myśl którego art. 35 ust. 2a ustawy o NSA, uprawnia prokuratora do zaskarżenia do sądu administracyjnego w każdym czasie „sprzecznej z prawem uchwały organu gminy stanowiącej przepisy prawa miejscowego, w wypadku gdy uchwała taka weszła w życie przed dniem 15.07.2000 r., nie wywołuje ujemnych prawnych następstw dla bezpieczeństwa prawnego. (...) Prokurator wnosząc skargę jedynie inicjuje sądową kontrolę kwestionowanej uchwały. O stwierdzeniu nieważności zaskarżonej
uchwały lub o stwierdzeniu niezgodności z prawem tej uchwały
orzeka niezawisły sąd i usunięcie wadliwej uchwały z obrotu
prawnego następuje na podstawie orzeczenia sądu79.
Tamże.
Tamże.
78 Tamże.
79 Tamże; Zob. art. 2 i art. 7 Konstytucji RP z 1997 roku; Zob. Art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.); Zob. art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o
prokuraturze (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206).
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Interpretacja w/w tezy orzeczenia NSA w żadnym razie
nie pozostaje w sprzeczności z zasadą zakazu działania prawa
wstecz (lex retro non agit), bowiem80:
- po pierwsze - skarga dotyczy zawsze aktu prawa miejscowego, jako aktu normatywnego, który obowiązuje w dniu jej
wniesienia; natomiast nie można wnieść skargi do Sądu, jeżeli
już „toczy się postępowanie w celu zmiany, uchylenia lub
stwierdzenia nieważności aktu” (art. 35 ust. 4 ustawy o NSA);
- po drugie - celem wniesienia skargi do Sądu jest właśnie
stwierdzenie, czy obowiązujący akt prawa miejscowego jest
zgodny z prawem (legalny); jakkolwiek po upływie jednego roku od dnia wydania aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem kontroli Sąd nie stwierdza jego nieważności, w sytuacji,
gdy istnieją przesłanki jej stwierdzenia, lecz orzeka o jego niezgodności z prawem (art. 94 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o samorządzie gminnym);
- po trzecie - w celu ochrony praw nabytych na podstawie aktu prawa miejscowego, co do którego Sąd orzeknie o jego niezgodności z prawem, należy stosować odpowiednio art. 160 KPA (art.
94 ust. 2 zdanie ostatnie ustawy o samorządzie gminnym)81.
Przyznanie prokuratorowi prawa zaskarżenia do sądu administracyjnego w nieograniczonym czasie uchwał organów
gminy nie stwarza też stanu niepewności co do trwałości uchwały, skoro stan taki istnieje wobec wcześniejszego przyznania takiego prawa organowi nadzoru. (...) organ nadzoru nie zawsze
korzysta z przyznanych mu uprawnień, co niewątpliwie miał na
uwadze ustawodawca wprowadzając regulację zawartą w art. 35
ust. 2a ustawy o NSA”82.
Zgodnie z wymaganiami zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) oraz zasady praworządności (art. 7 Konstytucji RP), akty prawa miejscowego, w tym
także przepisy gminne, do których zaliczane są miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, są stanowione wyłącznie na
podstawie upoważnień ustawowych oraz wedle zasad i w trybie
Tamże.
Tamże.
82 Tamże.
80
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określonym w ustawie (art. 94 Konstytucji RP oraz odpowiednio
art. 40 - art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym). W konsekwencji, w polskim systemie prawnym
obowiązuje równocześnie system sądowej kontroli legalności
aktów prawa miejscowego, która w wypadku kontroli legalności
przepisów gminnych, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sprawowana jest przez Naczelny Sąd
Administracyjny (art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy o Naczelnym Sądzie
Administracyjnym) w postępowaniu wszczynanym na podstawie skargi, która powinna być wniesiona w ustawowo określonym terminie przez uprawnione podmioty83.
Akt prawa miejscowego, w tym także przepisy gminne, a
więc również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
może być zaskarżany do Naczelnego Sądu Administracyjnego
przez prokuratora: a) do dnia 14 lipca 2000 r. - w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zaskarżonego aktu prawa miejscowego
(art. 35 ust. 2 w związku z art. 33 ust. 2 ustawy o NSA); b) natomiast począwszy od dnia 15 lipca 2000 r., czyli od dnia wejścia w
życie art. 6 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o
Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (por. art. 12) akt prawa miejscowego może zostać zaskarżony w każdym czasie
(art. 35 ust. 2a w związku z art. 33 ust. 2 ustawy o NSA)84.
Jeżeli zdaniem danej jednostki samorządu terytorialnego
wydana przez starostę decyzja jest niezgodna z prawem, to może ona zwrócić się do prokuratury o zaskarżenie tej decyzji w
drodze odwołania (art. 183 k.p.a.) lub sprzeciwu, w trybie określonym w art. 184 § 1 k.p.a., jeżeli decyzja jest ostateczna, a przepisy tego kodeksu lub przepisy szczególne przewidują wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej
uchylenie lub zmianę.
Posumowanie
Prokuratorska kontrola jest kontrolą legalności, mającą stanowić jedną z gwarancji procesowych przestrzegania zasady
83
84
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praworządności w postępowaniu administracyjnym85. Główną
przesłanką na której prokurator opiera swoje żądanie jest usunięcie stanu niezgodnego z prawem86. Obowiązkiem prokuratora jest podejmowanie czynności zmierzających do prawidłowego
i jednolitego stosowania prawa. W artykule udzielono odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania: kiedy prokurator może podjąć
kontrolę? – w każdym czasie, w każdym stadium postępowania;
Jakie środki prawne służą mu w tym celu? – określone w
kodeksie postępowania administracyjnego, w ustawie o prokuraturze. Jaki jest pływ kontroli prokuratorskiej na kształt postępowania administracyjnego? - kontrola prokuratorska stanowi
realizację zasady strzeżenia praworządności, dba o ochronę
obiektywnego porządku prawnego.
Streszczenie
Kontrola prokuratorska w postępowaniu administracyjnym wiąże się z przyjętą koncepcją roli i funkcji prokuratury we
współczesnym państwie87. Prokurator poprzez swoją działalność
ma doprowadzić do sytuacji zgodnej z prawem. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym dopuszczalny jest w
państwach należących do Rady Europy. Działalności pozakarnej
nie prowadzą prokuratorzy Niemiec, Finlandii, Danii, Irlandii,
Włoch, Norwegii, Estonii, Gruzji, Szwecji i Szwajcarii. Nie mają
pozakarnych uprawnień ustawowych prokuratorzy w Austrii,
Estonii, Anglii i Walii88. Prokuratora cechuje samodzielność procesowa. W swoich działaniach kieruje się koniecznością: ochrony
interesów państwa, interesu publicznego i ochrony praw czło-

Zob. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, I OPS 2/15, z dnia
16 lutego 2016 roku.
86 Zob. R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne…, s. 84.
87 Por. H. Starczewski, Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym
według kodeksu postępowania administracyjnego, Seminarium Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1982 r. s. 43.
88 Zalecenie Rec. (2000)19 Rady Europy z dnia 6.10.2000 r. dotyczące roli
prokuratury w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych, opublikowane na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Wałbrzychu
(www.prokuratura.walbrzych.pl/zalecenie_rec.htm) (1.04.2016 r.).
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wieka89. Przydatność instytucji udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym nie jest wystarczająco doceniona w polskim porządku prawnym. Należy
pamiętać, że kontrola prokuratorska to instytucja służąca społeczeństwu i wpływająca na przestrzeganie prawa w państwie90.
Abstract
Control of prosecution in administrative proceedings connected with the conceptions of the role and functions of the prosecutor's office in the modern state. Attorney through its activities has
lead to a situation in accordance with the law. Participation of the
prosecutor in the administrative proceedings is permitted in countries belonging to the Council of Europe. Business outside the criminal not lead prosecutors in Germany, Finland, Denmark, Ireland,
Italy, Norway, Estonia, Georgia, Sweden and Switzerland. They do
not have non-criminal legal powers prosecutors in Austria, Estonia,
England and Wales. Prosecutor characterized by independence
process. In its activities is guided by the need to: protect the interests of the state, public interest and the protection of human rights.
The usefulness of institutions participate prosecutor in administrative proceedings and administrative court is not sufficiently appreciated in the Polish legal system. Keep in mind that the control of
the prosecution is an institution serving society and affecting the
observance of law in the country.
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Katarzyna Grajcar

PRAWORZĄDNOŚĆ SŁUŻB SPECJALNYCH W POLSCE
Wstęp
Zasada praworządności jest niewątpliwie jedną z fundamentalnych wartości, na której opiera się koncepcja państwa
prawa. Została ona unormowana w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej w art. 7, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. O ile jednostka ma swobodę
działania zgodnie z zasadą, że co nie jest wyraźnie zabronione
przez prawo, jest dozwolone, to organy władzy publicznej mogą
działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia, przy
czym obywatel może zawsze domagać się podania podstawy
prawnej, na jakiej organ podjął konkretną działalność1.
Obecnie zobowiązanie państwa do zagwarantowania bezpieczeństwa swoim obywatelom, stanowi bardzo trudne zadanie
ze względu na wzrost zagrożeń związanych z zamachami terrorystycznymi i przestępczością zorganizowaną. W związku z
tym, prawidłowe funkcjonowanie wielu państw uzależnione jest
od skutecznego działania służb specjalnych. Działalność służb
cechuje skryty charakter, co staje się podstawą zarzutów o liczne
nadużycia, przekraczanie uprawnień bądź o nadmierne wkraczanie w sferę praw i wolności obywatelskich. Tajność wykonywanych czynności stoi również w opozycji do modelu demokratycznego państwa prawa, który wymaga jawności działania
wszystkich instytucji publicznych oraz kontroli nad podmiotami
publicznymi dokonywanej w imieniu społeczeństwa przez parlament i rząd. Trudno zatem godzić efektywność pracy służb
specjalnych z wartościami fundamentalnymi państwa prawa,
którym jest między innymi zasada legalizmu. Służby specjalne
to przykład organów państwowych, których działalność wyma-

W. Szydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII,
Warszawa 2013, s. 5.
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ga łączenia założeń z pozoru nieprzystających do siebie2. W tym
stanie rzeczy, pojawiają się zasadnicze pytania: czy działalność
służb specjalnych można uznać za w pełni praworządne? Jak
daleko państwo może ingerować w życie społeczne swoich
obywateli?
Niniejsza praca stanowi próbę określenia działalności służb
specjalnych w relacji do zasady praworządności. Kluczowym
źródłem informacji okazały się być ustawy normujące funkcjonowanie poszczególnych służb, a także artykuły naukowe traktujące swoją treścią problematykę czynności operacyjnorozpoznawczych.
2. Charakterystyka służb specjalnych
W zależności od kryteriów przyjętych za podstawę definicji, pojęcie służby specjalne jest inaczej określane. Zgodnie ze
Słownikiem terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, mianem
służb specjalnych określa się cywilne i wojskowe służby prowadzące działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze3. Termin
ten nie jest zbyt często definiowany w literaturze przedmiotu.
Najlepiej oddające istotę omawianej instytucji jest stwierdzenie,
że służby specjalne to usytuowane w strukturze aparatu państwowego, samodzielne organizacyjnie lub wchodzące w skład
innej jednostki państwowej instytucje uprawnione do prowadzenia działań o charakterze tajnym z wykorzystaniem metod
operacyjnych, naruszających często prawa i wolności obywatelskie4. Te kwestie, stanowiły podstawę wielu wyroków Trybunału Konstytucyjnego5.

M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Służby specjalne w strukturze władz publicznych: Zagadnienia prawnoustrojowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 11.
3 Zob. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia
Obrony Narodowej, Warszawa 2008, s. 123-124.
4 J. Larecki , Wielki leksykon służb specjalnych świata, Książka i Wiedza, Warszawa 2007, s. 621.
5 Zob. wyrok TK z dnia 12 grudnia 2005 r., sygn. K 32/04, OTK Z.U.
2005/11A/132; wyrok TK z dnia: 8 października 2013 r., sygn. K 30/11, OTK
ZU 2013/7A/98.
2
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Służby specjalne należy usytuować w strukturze państwa
jako organy pełniące przede wszystkim funkcje gwaranta bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego kraju jako całości
oraz obywateli6. W skład ich podstawowych zadań wchodzi zatem zapewnienie porządku publicznego, a także ochrona mienia
i zdrowia ludzkiego oraz trwałość systemu własności w wewnętrznej strukturze stosunków społecznych7. Domeną służb
specjalnych jest pozyskiwanie i ochrona informacji kluczowych
dla zapewnienia skutecznego i prawidłowego funkcjonowania
państwa.
Działalność służb specjalnych związana jest głównie z
prowadzeniem czynności operacyjno-rozpoznawczych o charakterze niejawnym, co wywołuje olbrzymie kontrowersje. W tym
miejscu należy wskazać katalog organów państwowych, którym
ustawodawca nadał taki szeroki zakres uprawnień. Na podstawie ustaw zaliczanych zwyczajowo to tak zwanych ustaw policyjnych można wywnioskować, iż obecnie uprawnienia do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych ma w Polsce
dziewięć różnych formacji: Centralne Biuro Antykorupcyjne8 (w
skrócie CBA), Policja9, Wywiad Skarbowy10, Straż Graniczna11,
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego12 (w skrócie ABW),
Agencja Wywiadu ( w skrócie AW), Służba Kontrwywiadu Woj-

K. Mordaszewski, Proces kształtowania służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”
2009, nr 1, s. 20
7 W. Kitler, System bezpieczeństwa obronności Rzeczypospolitej Polskiej, [w:]
Policja w systemie bezpieczeństwa państwa. Materiały z konferencji, Legionowo 15–
16 V 2003, Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, Warszawa 2003, s. 23–24.
8 Zob. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm.
9 Zob. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2011 r. Nr 287,
poz. 1687, z późn. zm
10 Zob. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, Dz. U. z
2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.
11 Zob. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz. U. z
2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.
12 Zob. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.
6
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skowego (w skrócie: SKW), Służba Wywiadu Wojskowego13 (w
skrócie: SWW) i Żandarmeria Wojskowa14. Każda formacja została wyodrębniona instytucjonalnie i prawnie.
2. Formy działania służb specjalnych
Zadania stawiane przez ustawodawcę organom ścigania mają
różnorodny charakter. W ustawach normujących zakres funkcjonowania poszczególnych służb, określono szeroki katalog czynności, które umożliwiają właściwą realizację celów państwa.
Czynności operacyjno-rozpoznawcze są nieodzownym
elementem funkcjonowania służb specjalnych. Ich zakres oraz
stosowane metody, jak również możliwości procesowego wykorzystania ustaleń poczynionych w wyniku tego rodzaju niejawnych działań zawsze wzbudzały wiele wątpliwości procesowych
oraz jednocześnie były powodem konfliktów pomiędzy różnymi
organami. W literaturze przedmiotu przez termin czynności operacyjno-rozpoznawcze rozumie się zespół tajnych lub poufnych,
pozaprocesowych, lecz praworządnych działań organów ścigania, opartych na poufnych osobowych źródłach informacji i
środkach technicznych, dokonywanych na podstawie przepisów
ustaw normujących działalność organów ścigania, aktów wykonawczych do tych ustaw, a także przepisów wewnętrznych poszczególnych organów15. Działalność służb specjalnych z zasady
jest prowadzona niejawnie. Do metod stosowanych przez omawianą instytucję można zaliczyć przede wszystkim: wywiad,
obserwację, pracę z osobowymi źródłami informacyjnymi, zakup kontrolowany, a także inwigilację. Służby specjalne dysponują bardzo dużym budżetem, czego konsekwencją są większa
swoboda i możliwości w podejmowaniu działań, o których zwykły szeregowy policjant może jedynie pomarzyć. Za dowód powyższego stwierdzenia, z całą pewnością może posłużyć przyZob. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 709, z
późn. zm.
14 Zob. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z późn zm.
15 S. Owczarski, Problematyka postępowania operacyjnego w świetle prawa i
praktyki, PS 1994, Nr 4, s. 70
13
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kład Agenta Tomka, który dysponował bardzo drogimi gadżetami (między innymi czarne Porsche Cayenne czy luksusowe
zegarki), dzięki którym rola biznesmena w jaką się wcielał była
bardziej wiarygodna. Świetnym potwierdzeniem przedstawionego stanu rzeczy jest również głośna sprawa polowania CBA w
2009 roku na byłą parę prezydencką - Aleksandra i Jolantę Kwaśniewskich. W tym przypadku, służby zdecydowały się na zakup willi w Kazimierzu Dolnym za ponad 3 miliony złotych16.
Ta niespotykana wolność w podejmowanych czynnościach niewątpliwie rodzi zagrożenia i liczne niebezpieczeństwa dla praworządności, stabilności kraju i bezpieczeństwa jego obywateli.
W związku z tym działalność służb specjalnych staje się coraz
częściej przedmiotem społecznego oglądu i oceny, a także licznych dyskusji17.
Problemem, który budzi szczególne kontrowersje w
naszym kraju, jest podstęp stosowany podczas czynności
operacyjnych. Szczególne obawy społeczeństwa wywołuje
sposób w jaki służby nawiązują relacje z potencjalnymi
przestępcami. Wykorzystywanie elementu tajnego agenta
funkcjonującego pod tzw. przykryciem, który występuje w
charakterze osoby zdecydowanej na zakup określonej partii
broni czy substancji odurzających, nie może pozostać w
dowolnej interpretacji służb. Zachowanie takie może przybrać
formę bezprawnego nakłaniania do popełnienia przestępstwa.
W związku z powyższym, szczególnie ważne jest określenie
granic, do jakich służby policyjne mogą się posunąć, próbując
zdobyć dowody przestępnej działalności osób, wobec których
prowokacja jest stosowana18. Zasadniczą istotą omawianej
Chodzi tu o tajną operację dotyczącą rzekomego majątku b. prezydenta
Aleksandra Kwaśniewskiego. CBA kupiło willę w Kazimierzu nad Wisłą,
żeby mu udowodnić nielegalne pochodzenie majątku i jego ukrycie. W punkcie kulminacyjnym, akcja została przerwana, bo pośredniczący w transakcji
administrator domu wyjął część należności z torby, w której był nadajnik
mający namierzyć, gdzie pieniądze zostaną zawiezione.
17 S. Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa
2005, AON, s. 7.
18 J. Mąka, Prowokacja jako narzędzie działania służb policyjnych, „Prokuratura
i Prawo” 2010, nr 1/2, s. 69.
16
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kwestii jest funkcjonowanie instytucji zwanej kontratypem, na
mocy której funkcjonariusze służb policyjnych stosujący
prowokację, są wyłączeni z odpowiedzialności karnej19. Zgodnie
z ustawą o ABW oraz AW powyższą sytuację reguluje przepis
art. 32, według którego nie popełnia przestępstwa, kto, będąc do tego
uprawnionym, wykonuje czynności określone w art. 29 ust. 112, jeżeli
zostały zachowane warunki określone w art. 29 ust. 313, a także kto
wykonuje czynności określone w art. 30 ust. 120. Brak niezbędnych
rozwiązań prawnych w zakresie nadzoru nad stosowaną
prowokacją może stać się impulsem do zbędnego prowadzenia
tych
czynności,
których
częstotliwość
w
państwie
demokratycznym powinna być utrzymana w granicach
niezbędności.
Kolejną kwestią wzbudzającą zarówno zainteresowanie jak
i obawy społeczeństwa jest stosowanie kontroli operacyjnej i
podsłuchu. Sądy rocznie wydają zgodę na założenie kilku
tysięcy podsłuchów. Obecnie dość gorącym tematem,
podsycanym głównie przez media jak i opozycję, jest wejście w
życie szeregu ustaw nowelizujących ustawę o Policji i innych
służbach specjalnych zwana potocznie ustawą inwigilacyjną.
Zgodnie z nią, służby zyskują większe możliwości kontroli
obywateli, podsłuchiwania i monitorowania ich aktywności w
sieci. Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wiele
zapisów tychże ustaw są niezgodne z Konstytucją. Przede
wszystkim możliwość stosowania kontroli operacyjnej przy
wszystkich przestępstwach ściganych z oskarżenia publicznego
czy przedłużanie czasu jej wykonywania do 18 miesięcy. Warty
podkreślenia jest fakt, że służby zawsze dysponowały szerokim
katalogiem uprawnień w zakresie inwigilacji obywateli oraz
monitorowania ich aktywności w sieci. Ponadto, przepisy
regulujące sferę ich zadań oraz kompetencje, zarówno przed
wejściem nowelizacji jak i po, porażały i nadal porażają
stopniem swojej ogólności i nieostrości, nie mówiąc o deficycie w
zakresie ochrony praw i wolności konstytucyjnych.
Ibidem, s. 73.
Zob. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.
19
20
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Z zagadnieniem stosowania podsłuchu wiąże się przede
wszystkim problem postępowania z uzyskanymi informacjami,
w tym stanowiącymi tajemnicę zawodową21.
3. Działalność służb specjalnych w relacji do zasady praworządności
Na pytania zamieszczone we wstępie pracy nie można
udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Służby specjalne, jako
instytucja powołana przez racjonalnego ustawodawcę do
zapewnienia bezpieczeństwa zarówno państwa jak i jego
obywateli, powinny być w posiadaniu tak szerokich uprawnień.
Ich uszczuplenie mogłoby powodować spadek skuteczności
Rzeczypospolitej w zakresie zagwarantowania porządku
publicznego oraz jej stabilności. Z drugiej jednak strony, zgodnie
z zasadą praworządności, organy władzy państwowej muszą
opierać się na prawie i działać w jego granicach. Szerokie
kompetencje i swoboda działania zawsze mogą prowadzić do
nadmiernej ingerencji w prawa i wolności przyznane przez
ustawę zasadniczą i ratyfikowane przez Polskę umowy
międzynarodowe. Tajny charakter podejmowanych czynności
stanowi utrudnienie sprawowania kontroli nad sposobem
gromadzeniem informacji na temat zainteresowanego, co rodzi
zagrożenie dla praworządności i może prowadzić do
nieuprawnionej dowolności ze strony organów państwa. Z
drugiej jednak strony, pełna przejrzystość takich czynności
powodowałaby ich nieskuteczność. Dlatego też działalność służb
specjalnych powinna nawiązywać do zasady tzw. złotego
środka. W demokratycznym państwie prawa nie może dziać się
tak, że służby same sobie wyznaczają zadania i oceniają
prowadzone przez nie czynności22. Nad działalnością służb
powinna zostać roztoczona skuteczniejsza kontrola, a przepisy
ograniczające prawa i wolności jednostki powinny być
formułowane jasno i precyzyjnie. Pozwoli to uniknąć
pozostawiania organom mającym je stosować nadmiernej
Zob. J. Mąka, Kontrola operacyjna i podsłuch- ocena na tle praktycznego stosowania, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 3/4, s.42.
22 M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, op.cit., s. 11-12.
21
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swobody
przy
ustalaniu
zakresu
podmiotowego
i
przedmiotowego wspomnianych ograniczeń.
Należy tu podkreślić, że służby specjalne nie pozyskują
danych o wszystkich obywatelach, ale tylko o tych, którzy znaleźli się w obszarze prawnie uzasadnionego ich zainteresowania23. Problem pojawia się w przypadku, gdy jednostka, wobec
której kontrola operacyjna była stosowana, została niesłusznie
włączona w krąg osób podejrzanych. Ponadto, nawet mimo legalnego i praworządnie zebranego materiału dowodowego
prawie zawsze będą zarejestrowane treści związane z życiem
prywatnym, które nie dotyczą działalności przestępczej, lecz
negatywnych zachowań natury etycznej, np. o charakterze intymnym. W tym świetle jeszcze lepiej widać jak istotną dla zachowania demokratycznych standardów, okazuje się być kontrola wykonywana przez organy przedstawicielskie, będące reprezentacją woli narodu.
Istotne jest sprecyzowanie w przepisach prawa, zamkniętego katalogu metod działania, dzięki którym służby mogą w
sposób niejawny gromadzić informacje o jednostkach. Chodzi tu
o wskazanie rodzajowych nazw konkretnych metod, za pomocą
których pozyskuje się dane niejawne, np. podsłuch i podgląd
pomieszczeń i osób czy nadzór elektroniczny środków łączności
przewodowej lud radiowej24, a nie o parametry techniczne.
Środki działania nie można utożsamiać ze środkami technicznymi. Jak trafnie Trybunał Konstytucyjny skonstatował w jednym ze swoich wyroków, w dobie rozwoju technologicznego,
wielości form popełniania przestępstw i kanałów komunikowania się przestępców nie wydaje się realne stworzenie zamkniętego katalogu środków technicznych, które mogą być stosowane w
celu uzasadnionego konstytucyjnie niejawnego pozyskiwania
informacji, bez uszczerbku dla efektywnej walki z zagrożeniami
czy dekonspiracji działalności operacyjnej25.

23 A. Król, Działalność operacyjna służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa [w:] Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego 9/13, Warszawa 2013, s. 292.
24 S. Zalewski, op. cit., s. 14.
25 Zob. wyrok TK z dnia 30 lipca 2014 r. Sygn. akt K 23/11.
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Niekiedy naruszenie zagwarantowanych praw i wolności
przez działalność służb specjalnych może być uzasadniona przez
powagę sprawy. Bowiem pogwałcenie np. prawa do wolności i
tajemnicy korespondencji może okazać sie konieczne dla ratowania innego dobra, którego wartość jest oczywiście ważniejsza,
jakim jest prawo do życia. Działalność funkcjonariuszy służb
specjalnych (oczywiście w ramach przyznanych mu w aktach
normatywnych uprawnień), wyłącza odpowiedzialność karną.
Nawet jeśli tajny agent dopuści się czynu zagrożonego w ramach wykonywanych kompetencji, np. użyje środków przymusu, jego działanie nie będzie podlegało odpowiedzialności karnej26. Istotą kontratypu operacyjnego będzie zatem legalizacja
działania w ramach podejmowanych przez funkcjonariuszy
uprawnionych służb czynności operacyjno-rozpoznawczych,
których celem będzie zapobieganie, rozpoznawanie i wykrycie
przestępstw oraz ściganie ich sprawców27. Zasadniczą kwestią
jest problematyka zjawiska przekraczania uprawnień pracowników służb, których działanie w ramach instytucji kontratypu
może zostać wyłączone od odpowiedzialności karnej. Takie
nadużycia zdecydowanie stoją w opozycji do zasady praworządności i powinny być karane.
Zakończenie
W dobie XXI wieku, wzrost ryzyka wystąpienia zamachów
terrorystycznych, a także zagrożenia płynące z działalności
przestępczości zorganizowanej, stanowią swoistego rodzaju nową plagę. Zagraża to przede wszystkim stabilności państwa oraz
możliwości życia w poczuciu bezpieczeństwa. Dlatego też, każdy kraj musi mieć skuteczne instrumenty w celu realizacji swoich podstawowych zadań. Służby specjalne jako instytucja powołana w celu spełnienia przede wszystkim funkcji ochronnej,
jest podstawą prawidłowego i skutecznego działania państwa.
Zwalczanie szeroko rozumianej przestępczości m.in. zorganizowanej, przestępczości gospodarczej, przeciwdziałanie terK. Krełowski Kontratyp w uprawnieniach ABW i MI5, Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego 8/13, Warszawa 2013, s. 189.
27 Ibidem, s. 192.
26
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roryzmowi, wymaga z pewnością przyznania szeregu uprawnień w zakresie prowadzenia działalności operacyjnorozpoznawczej, co usprawiedliwia wyposażenie omawianych
organów w odpowiednie instrumenty do walki z tymi najpoważniejszymi typami przestępstw. Sytuacja, w której danemu
organowi przyznano znaczące kompetencje zawsze prowadzi do
wszelkiego rodzaju nadużyć ze strony tychże instytucji28. Stanowi to pewnego rodzaju paradoks, który polega przede
wszystkim na tym, że działalność służb specjalnych skierowana
na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno wewnętrznego jak i
zewnętrznego, często niweczy te wartości, które są podstawą
demokratycznego państwa prawnego.
Coraz częściej wychodzą na jaw liczne obszary nieprawidłowości związane z działalnością służb. Częste afery z udziałem ABW czy CBA przyczyniły się do znacznego spadku zaufania społeczeństwa do służb specjalnych. Negatywne nastawienie
do służb spowodowane jest w głównej mierze faktem, iż w okresie PRL obywatele, głównie ze środowisk prawicowych i duchowieństwo, byli inwigilowani. Stąd i dziś nawet słowo kontrola wzbudza w ludziach obawę przed korzystaniem w przysługujących im wolności do komunikowania się. Ponadto, gromadzenie informacji na temat aktywności jednostek jest kontrowersyjne głównie z tego powodu, iż dokonane jest praktycznie bez śladu i nikt nie ma pewności, jak ta wiedza będzie następnie wykorzystana. Zarzuca się przede wszystkim służbom posiadanie
zbyt szerokiego katalogu uprawnień, całkowicie nieadekwatnego do zagrożeń występujących na terenie naszego kraju, a także
nieudolność organów sprawujących nad nimi kontrolę. Jednakże, warto pamiętać, że działalność służb specjalnych jest kluczowa dla każdego państwa. Prawidłowo realizowane czynności
dokonywane przez służby dostarczają procesowi karnemu wiedzy, której uzyskanie w inny sposób byłoby utrudnione, czy
wręcz niemożliwe. Tym samym przynoszą wymierne korzyści
dla Rzeczypospolitej.
R. Grochowski, Rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa
[w:] Czasopismo Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, Wydawnictwo
Naukowe WNPiD UAM nr 4/13, Poznań 2013, s. 196.
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Streszczenie:
Obecnie prawie wszystkie państwa demokratyczne posiadają
instytucje powołane do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno
wewnętrznego jak i zewnętrznego, zwane służbami specjalnymi.
Służby specjalne to ogólna nazwa opisująca instytucję, która prowadzi działania operacyjno-rozpoznawcze o charakterze niejawnym. Domeną służb specjalnych jest pozyskiwanie i ochrona informacji kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania państwa.
W związku z tym, często zarzuca się służbom, że ich działalność
stanowi jawne naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności obywatelskich. Niniejsza praca stanowi próbę określenia działalności służb specjalnych w relacji do zasady praworządności. Autor wyjaśnia pojęcia związane z istotą służb specjalnych, mianowicie czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich rodzaje. Ponadto autor, podkreśla znaczenie służb specjalnych dla demokratycznego
państwa prawa.
Summary:
Rule of law: Special services in Poland
Nowadays almost every democratic country in the world
has a government agency known as special services or secret
services. These institutions are responsible for ensuring national
security, both domestic and external. The main objective of special services is collection and protection crucial information about
national interests. Their operations are typically confidential. As
a result, citizens claim that it interfere with their human rights
and freedom. The article is an attempt to explain an activity of
special services in relation to rule of law. The author presents the
definitions of the concept of operational and investigative activities and words which are connected with that term. Furthermore, author puts emphasis on the role of special services in
democratic state.
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Piotr Jakóbczyk

PRAWORZĄDNOŚĆ CZWARTEJ WŁADZY- CZYLI MEDIA
W PORZĄDKU PAŃSTWA PRAWA
Wstęp
Nie ma się co łudzić- media nie są w pełni obiektywne. Dane medium- agencja prasowa, telewizja, radio czy portal internetowy zawsze reprezentują określony front, a często także realizują określony interes. De facto nie obowiązuje w tym kontekście
podział mediów na prywatne i publiczne- mżonką i utopijnym
myśleniem jest oczekiwanie pełnego obiektywizmu, nawet od
TVP czy Polskiego Radia. Jednak od mediów społecznych, oczekujemy pluralizmu- reprezentacji różnych grup, poglądów i
frakcji, zaś od władz- nieingerencji w treści i poglądy prezentowane w mediach. Tak chcielibyśmy to widzieć w państwie praworządnym- a jak się to ma do rzeczywistości?
1. Media publiczne- folwark władzy
Liczne głosy oburzenia jakie słyszymy współcześnie- porównywanie poczynań partii rządzącej wobec mediów do czasów PRLu, mówienie o zamachu na wolność słowa- to głosy
zwyczajnie kłamliwe lub po prostu mylne. Oczywiście to co staje
się dziś udziałem PiSu nie zasługuje na pochwałę i jest być może
praktyką znaną władzom komunistycznym. Mimo to porównywanie stopnia wolności mediów publicznych do PRLu to zdecydowana przesada. Naiwnym ponadto jest myślenie że to pierwsze takie poczynania od 1989 roku. Media publiczne zawsze
traktowane były przez polityków jak łup. Pod tym względem
PiS nie różni się niczym od poprzedników. PO też obiecywała
wielką reformę mediów publicznych- najpierw zniesienie abonamentu, później oddanie zarządzania nimi w ręce twórców.
Faktycznie, próba odpolitycznienia mediów miała miejsce w roku 2009- podczas Kongresu Kultury narodził się pomysł ustawy
obywatelskiej, przygotowanej przez środowiska twórcze. Projekt
ten miał oddać wybór władz medialnych środowiskom twór507

czym, organizacjom pozarządowym i samorządom. Przedsięwzięcie nie doszło jednak do skutku. Prawdą jest jednak, że nie
od razu doszło do przejęcia przez Platformę tej swoistej "władzy
absolutnej" którą sprawowała w mediach aż do ostatniej zmiany
rządu. PO faktycznie za media wzięła się dosyć późno, bo swoją
nowelizację ustawy medialnej wprowadziła dopiero w roku
2010, zaś nowe władze radia i telewizji zostały powołane w roku
2011. Projekt nowelizacji ustawy medialnej był jednak gotów już
w 2007 roku- tj. zaraz po wyborach. Zmiany forsowane w parlamencie przez PO i PSL, regularnie blokował jednak ś.p. Prezydent Lech Kaczyński (nie zgodził się na skrócenie kadencji
KRRiT i dwukrotnie wetował ustawę medialną- w 2008 i w 2009
roku). Jednak powołanie nowego składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji było jedną z pierwszych decyzji Bronisława Komorowskiego w roli prezydenta (9 lipca 2010 roku- czyli 5 dni po
wyborach).
Do Krajowej Rady nominował on Jana Dworaka, z którym
od lat się przyjaźnił, i Krzysztofa Lufta, swojego byłego bliskiego
współpracownika. W skład KRRiT weszło jeszcze dwóch nominató SLD i jeden PSL. Zapowiadanym wówczas hucznie krokiem ku odpolitycznieniu mediów publicznych miały być
przede wszystkim zapisane w ustawie medialnej konkursy na
członków rad nadzorczych. Kandydatów miały zgłaszać wyższe
uczelnie, co miało zagwarantować, że będą to bezpartyjni fachowcy. Ostatecznie funkcję prezesa TVP objął Juliusz Braun,
wcześniejszy Minister Kultury w rządzie PO. Upartyjnienie- a
przynajmniej obsadzanie stanowisk prezesa TVP ludźmi absolutnie nie "apolitycznymi" nie jest wyłączną domeną Platformy.
Jedną z wyraźniejszych postaci które można podać tu za przykład jest choćby Robert Kwiatkowski - dawny członek PZPR,
potem zamieszany w aferę Rywina- za rządów SLD. Również
obecne obsadzenie na tym stanowisku Jacka Kurskiego bez wątpienia nie jest przykładem na odpolitycznienie tego urzędu.
Władze przekładają się oczywiście na treści przekazywane
widzom, promowanie jednych dziennikarzy- reprezentujących
daną linię polityczną- a odsuwanie drugich- niewygodnych. Dla
przykładu- program "Tomasz Lis na Żywo" w TVP2 miał kosz508

tować telewizję 5,5 mln rocznie (dane wg tygodnika WSieci, sam
Lis zaprzeczał), zaś jeszcze w 2008r. (wg "Dziennika") firma Lisa
miała otrzymywać 76 tys. zł za realizację jednego odcinka programu, 70 tys. otrzymywał sam Lis. Przez niespełna 8 lat, jego
program był emitowany w godzinach najlepszej oglądalności
(zaraz po popularnym serialu), bez zmiany pór. Z drugiej strony- całkowicie odmiennie prezentowała się sytuacja programu
Jana Pospieszalskiego- "Warto Rozmawiać", potem "Bliżej".
"Warto Rozmawiać", w latach 2004-2009 emitowane było na antenie TVP 2 i był to najstabilniejszy okres w historii tego programu. W 2009 roku został on przeniesiony na antenę TVP 1, by
po 2 latach zostać całkowicie zdjętym z ramówki telewizyjnej.
Pospieszalski opisał tę sytuację w wywiadzie dla tygodnika
"Uważam Rze": "Żeby rzetelnie przedstawić tę sytuację, muszę
powiedzieć że programu "Warto Rozmawiać" nie zdjęto. Po prostu nie podpisano kolejnej umowy. Redakcja programu "Warto
Rozmawiać" przygotowywała zazwyczaj raz na rok, raz na pół
roku kolejną umowę i decyzją władz telewizji były one przedłużane. (...) Teraz jednak tak się nie stało. „Spytany o powody:
"Takich decyzji dyrekcja nie musi w żaden sposób uzasadniać.
Natomiast myśmy wyraźnie usłyszeli, że była to decyzja polityczna wychodząca z grona zarządu TVP. Potem na króki czas
powrócił zawieszony wcześniej zarząd składający się z Romualda Orła, Przemysława Tejkowskiego i Pawła Palucha. Tenże zarząd uchwalił przedłużenie umowy z nami, ale następny w osobie pełniącego obowiązki prezesa Juliusza Brauna uchylił tamtą
decyzję." Jeszcze zanim program zdjęto, pora emitowania była
zmieniana, podobnież skracany był czas trwania programu (z
około 45 do około 35 minut- dla porównania "Tomasz Lis na
Żywo" trwał średnio 50-55 minut). 10 listopada 2011 roku na antenie telewizji TVP Info pojawił się program "Jan Pospieszalski:
Bliżej"- formułą nawiązujący do poprzedniego programu Pospieszalskiego. Tym razem program nadawany był w telewizji o
niższej oglądalności, o późnych porach. Przerwy w emisjach
programu następowały kolejno: 15 listopada 2013, decyzją władz
TVP INFO nie odbył się odcinek w zamierzeniu twórców mający
dotyczyć Marszu Niepodległości z 11 listopada 2013. Jako po509

wód podano konieczność transmisji dotyczących wybuchu gazu
w Jankowie Przygodzkim. Odcinek zaplanowany na 9 stycznia
2014, dotyczący tematyki Lasów Państwowych, w dniu emisji
został zdjęty z anteny przez kierownictwo TVP S.A. - tu powodem zdjęcia programu był planowany udział w nim Jacka Karnowskiego i zastrzeżenia władz TVP odnośnie jego osoby.
Wreszcie władze TVP zawiesiły audycję nie dopuszczając
do jej emisji w dniu 21 maja 2015, na trzy dni przed II turą wyborów prezydenckich w Polsce 2015. Przygotowywany odcinek
programu miał dotyczyć rzekomego zlecenia ministra spraw
wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza podpalenia budki policyjnej przy ambasadzie Rosji podczas Marszu Niepodległości 11
listopada 2013, co zostało ujawnione na taśmach z afery podsłuchowej. Program był także skrupulatnie brany pod lupę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nastąpiło to po emisji odcinka
poświęconego 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W
programie zaprezentowano dokument, z kórego wynikało, że
Bronisław Geremek opowiadał się [m.in.]za zastosowaniem
rozwiązania siłowego wobec Solidarności (...). W odpowiedzi na
zaprezentowane w programie tezy, Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka, wytoczyła autorowi proces o naruszenie dóbr
osobistych. Odpowiedzią KRRiT (na jej czele stał wówczas Jan
Dworak) było zamówienie ekspertyzy mającej ocenić rzetelność
dziennikarską Jana Pospieszalskiego. Celem monitoringu "Bliżej"
było "stwierdzenie na ile program Jana Pospieszalskiego prezentuje rzetelny warsztat dziennikarski z punktu widzenia programu informacyjno- publicytycznego". W opracowaniu można było przeczytać: "Nade wszystko chodzi tu o to, czy i na ile argumentacja, jaką stosują dziennikarze (w tym wypadku jeden
dziennikarz, twórca i gospodarz programu), była pozbawiona
ukrytych znaczeń i oddziaływań". Profesor Ireneusz Krzemińskiautor raportu – napisał: "W badanym programie mozna wyróżnić kilka powtarzających się wątków tematycznych. Najważniejszym z nich jest z pewnością kwestia polskiej niepodległości i
suwerenności. [...] Polska jawi się jako państwo przeżarte patologiami życia publicznego, skorumpowane, poddane wpływom
agentury i w którym większość mediów nie daje obiektywnego
510

obrazu rzeczywistości. [...] Jeden z monitorowanych odcinków
programu poświęcony został zagrożeniom wewnętrznym: tłumieniu wolności słowa, swobód obywatelskich, lekseważeniu
demokracji które przypisane zostały obecnej władzy. Ten dobór
wątków tematycznych i ich interpretacja tworzy spójny obraz,
jednoznacznie niekorzystny dla współczesnej władzy".
2. Tabloidyzacja opiniotwórczości
Medium wciąż najbardziej opiniotwórczym wydaje się być
prasa. W szczególności należy tu mówić o tygodnikach społeczno-politycznych, jak "Wprost", "Polityka", "Newsweek", czy nieco młodsze "Do Rzeczy", "WSieci" i wiele innych. Wszystkie z
wyżej wymienionych reprezentują określony front ideologiczny,
nie pozostając niezależnymi od wpływów określonych poglądów, trendów oraz od aktualnych władz.
Szczególnie
w
ciągu ostatnich 5 lat, nasiliła się tendencja szokowania okładkami. Tygodnik porusza kontrowersyjny temat – promuje go kontrowersyjna okładka. Regułą niemalże stało się iż tematy te mieszają wątki obyczajowe (jak pedofilia, związki homoseksualne)
ze stosunkiem do nich Kościoła Katolickiego. Mamy tu więc do
czynienia z dwoma czynnikami- do czytelnika przemawia obraz,
przy okazji wywołując kontrowersję i ściągając uwagę na dane
pismo, a po drugie- tekst, zwykle dość tendencyjny, przejaskrawiający dane sytuacje, ukazujący je jako regułę, a koniec końców
kształtujący u czytelnika określoną opinię- w zamierzeniu wrogą
środowiskom kościelnym.
Prym wiedzie tu w ostatnich latach "Newsweek". Łukasz
Adamski na łamach "Uważam Rze" napisał że: "Tygodnik ten
zdeptał granicę wpuszczając demony z niszowej antyklerykalnej
prasy do mainstreamu"- niegdyś za podobnymi okładkami stały
pisma w rodzaju "Fakty i Mity" czy "Nie", które pozostawały
poza "głównym nurtem" tygodników opiniotwórczych, aktualnie podobne obrazy stały się powszechnością. Pierwsze nasilenie
tej tendencji zdawało się pojawić w roku 2011- kilka przykładów: W maju "Newsweek" opisał "Sektę Kaczyńskiego, groźną
dla Kościoła i Katoicyzmu", którą określił jako "Smoleńską herezję"- na okładce znajdował się samolot przybity do krzyża. We
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wrześniu na łamach wspomnianego tygodnika ruszyła promocja
- debiutującego wówczas na scenie politycznej w nowej, liberalnej i antyklerykalnej odsłonie – Janusza Palikota. Polityk z Biłgoraja, określony jako "Mesjasz lewicy", został sfotografowany półnagi w pozycji Chrystusa rozłożonego na krzyżu. Równie silnie
zaszokował wówczas także "Przekrój"- "Kościół uchyla drzwi
gejom"- brzmiał temat tygodnia, promowany okładką na której
na wzór ikony Świętej Rodziny narysowani zostali dwaj panowie i czarny kot- zamiast dziecka. W tym samym czasie szokował "Wprost", pod redakcją Tomasza Lisa- przedstawiając Tomasza Terlikowskiego, Wojciecha Cejrowskiego, abp.Głódzia
oraz posłankę Szczypińską, w prześmiewczy sposób jako "Pogromców Szatana"- którym miał być muzyk zespołu BehemothAdam "Nergal" Darski. W roku 2012 Tomasz Lis przeniósł się z
"Wprost" do "Newsweeka", gdzie kontynuował promowanie
tendencji antykatolickich, prowokującymi tematami i okładkami.
Trzy z nich były najbardziej znamienne.
Na początku materiału dostarczył temat poznańskiego
księdza kóry nie wezwał pogotowia do porodu swego dziecka,
w skutek czego noworodek zmarł. "Mimo że związki duchownych
z kobietami są tak powszechne, wciąż stanowią temat tabu" brzmiał
początek artykułu "Tata w sutannie. Jak Kościół toleruje podwójne życie księży", który był tematem numeru z 30 lipca 2012
roku. Kolejny temat tygodnik pochwycił od wypowiedzi ks. Isakowicza-Zalewskiego, dla katolickiego portalu "Fronda", w którym stwierdził on że w Kościele Katolickim funkcjonuje homoseksualne lobby. W nawiązaniu, 24 września 2012 na okładce
znaleźli się całujący się księża oraz podpis "Seks po bożemu. Kościół potępia gejów, ale toleruje homoksięży?". W temacie tygodnia czytaliśmy:
Jeżeli jesteś klerykiem-gejem, Twoja kariera w strukturach Kościoła
jest skończona. Zostajesz skreślony już podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Jeśli zaś swój "sekret" zachowasz i przebrniesz ten etap, ale zostaniesz
wykryty już w seminarium- koniec historii jest dokładnie taki sam. Natomiast jeżeli jesteś księdzem-gejem lub dostojnikiem kościelnym o orientacji
homoseksualnej, wtedy sprawa wygląda inaczej. (...) "Fronda" zapewnia
że polskim Kościołem rządzi homoseksualne lobby. Poprzez wzajemne
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wsparcie duchowni-geje mają osiągać wysokie stanowiska w strukturach, a
potem otaczać się osobami podobnymi do siebie".
Wreszcie 25 lutego 2013 roku na rynku ukazał się kolejny
numer tygodnika Newsweek Polska. "Polski Kościół kryje pedofilię. Ofiary księży pedofilów nie mogą doprosić się sprawiedliwości". "Polscy księża pedofile są bezkarni. Nie zmieniają tego ani papieskie wytyczne, ani podniosłe deklaracje dostojników kościelnych. Ale
ofiary duchownych mają już dość: coraz głośniej domagają się sprawiedliwości." - czytamy w tytułowym artykule. Na okładce zaś głowa dziecka wymownie klęczącego przed mężczyzną ubranym w
sutannę.
W tę wojnę włączyła się również prawa strona sceny publicystycznej, odpowiadając niestety tą samą bronią. 14 października 2013 roku, tygodnik "WSieci" zamieścił podpisany przez około 30 ludzi mediów apel do dziennikarzy innych mediów o zaprzestanie "histerycznej kampanii nienawiści". (...) Swoje wezwanie tygodnik opatrzył kontrowersyjną okładką, na której
aktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis przedstawiony był w
mundurze żołnierza SS, a w dłoni trzymał zakrwawiony różaniec. Poniżej podpis: "Prawie jak Goebbels".
3. Ulubieńcy i czarne owce
W roku 2013 Parlamentarny Zespół ds. Obrony Wolności
Słowa zwrócił się do poszczególnych ministerstw z pytaniem, ile
wydają na ogłoszenia i komunikaty zamieszczane w poszczególnych mediach. Z raportu, który powstał na podstawie odpowiedzi resortów, wynika, że w latach 2008-2013 wydatki resortów na ogłoszenia i komunikaty publikowane w "Gazecie Wyborczej" wyniosły blisko 7 mln zł i "Wyborcza" dostała najwięcej
pieniędzy spośród wszystkich dzienników. Z raportu wynika że
w samym 2013 r. 53 proc. wszystkich ministerialnych ogłoszeń
znalazło się w "Wyborczej". W latach 2008-2012 było to 52 proc.
Dziennik Adama Michnika stanowił przez te lata wiernego poplecznika poczynań rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Podobnie wyżej omawiany tygodnik Tomasza Lisa. Ponownie powołujemy się na Raport Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony
Wolności Słowa, który wskazuje że w latach 2008-2013
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"Newsweek" z tytułu ogłoszeń i komunikatów dostał od rządu
562 tys. zł. Więcej dostała tylko "Polityka" (603 tys. zł), dużo
mniej zarobił "Wprost" (106 tys. zł). Nic nie dostały za to inne
tygodniki, np. powstałe w 2011 r. "Uważam Rze" (...) który jeszcze w tym samym roku stał się liderem rynku tygodników. (...)
"Polityka" i "Newsweek" mogły liczyć także na najwyższą liczbę
prenumerowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i
miniterstwa egzemplarzy- "Polityka" – 375 egzemplarzy tygodniowo, "Newsweek" – 295.
W zdecydowanie trudniejszej sytuacji znajdowały się media antyrządowe. Dosyć przypomnieć walkę o miejsce na multipleksie dla Telewizji Trwam. Niewiele znaczył czynnik społeczny jakim były demonstracje czy petycje. Z pewnością do pupili
władzy nie należeli też obecni dziennikarze tygodnika "Do Rzeczy". W marcu 2016 roku, Cezary Gmyz opublikował listę inwigilowanych przez władzę dziennikarzy pracujących dla Tygodnika Lisickiego. Podsłuchiwanie miało miejsce za rządów koalicji PO-PSL. Minister koordynator służb specjalnych Mariusz
Kamiński ogłosił publicznie że inwigilowano aż 48 dziennikarzy.
"Do Rzeczy" ustaliła ponad połowę tych nazwisk, pośród których znaleźli się m.in. Cezary Gmyz, Piotr Gociek, Piotr Gursztyn, Paweł Lisicki, Robert Mazurek czy Piotr Zaremba. Inwigilacja za rządów minionej koalicji zaczęła się od osób związanych z
komisjami- likwidacyjną oraz weryfikacyjną do spraw Wojskowych Służb Informacyjnych. Jednak cztery z tych osób były
związane również z mediami. Chodzi o obecnego szefa Służby
Kontrwywiadu Wojskowego Piotra Bączka, który współpracował z "Gazetą Polską", Sławomira Cenckiewicza i Piotra Woyciechowskiego, którzy pisali m.in. dla "Rzeczpospolitej", a obecnie
publikują w "Do Rzeczy". Czwartą osobą objętą najszerszym wachlarzem inwigilacji był dziennikarz Wojciech Sumliński. Inwigilacja postępowała dalej, po ujawnieniu przez "Rzeczpospolitą"
afery hazardowej. W ramach akji "Forum", Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła podsłuchiwać niemal cały dział
krajowy dziennika, z naciskiem na autorów tekstu ujawniającego
aferę- tj. Grażyny Zawadki i Cezarego Gmyza. Kolejne afery którymi interesowała się antyrządowa prasa, pociągały za sobą
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konsekwencję w postaci zwiększonego zainteresowania przez
służby. W ten sposób kolejna inwigilacja nastąpiła po wykryciu
sprawy korupcji w Sądzie Najwyższym. Przy jej okazji śledzono
dziennikarzy "Gazety Polskiej" opisujących kontakty między
sędzią sądu administracyjnego a sędzią SN. Po ujawnieniu przez
Telewizję Republika nagrania rozmowy sędziów, inwigilacją
zostali objęci również Anita Gargas i Cezary Gmyz. (...) Wiele
wskazuje na to, że do najszerzej zakrojonej inwigilacji doszło w
związku z tzw. aferą taśmową. (...) Reporterów inwigilowano
również w związku z ujawnieniem informacji ze śledztwa smoleńskiego. Śledzono Gmyza, Gargas i dziennikarza "Naszego
Dziennika" Macieja Walaszczyka.
4. Co po zmianie?
Po ostatnich wyborach, zmiany które zachodzą w mediach
to mała rewolucja, choć nie przekraczająca swym rozmachem
tych które zachodziły przy poprzednich zmianach władz. PiS ma
swój plan na media publiczne i powoli wciela go w życie. Nie
wiadomo czy możemy spodziewać się po obecnej ekipie rządzącej poczynań tak dyskryminujących i utrudniających działalność
mediom opozycyjnym, jakie mogliśmy oglądać w poprzednich
latach. Niechętni rządowi mówią o zamachu na demokrację i
wolne media, zwolennicy- o pluralizacji i odpartyjnieniu. Ciężko
przyznać pełnię racji którejkolwiek ze stron. TVP czy Polskie
Radio nie są z pewnością zagrożone cenzurą. Z drugiej strony
zmiany są bardzo wyraźne- począwszy od zmian na stanowiskach personalnych, jakże bolesnych dla wielu dziennikarzy
mocno związanych z poprzednią ekipą rządzącą- vide Piotr
Kraśko, Beata Tadla czy Tomasz Lis. Byli to ci którzy po klęsce
Platformy w wyborach podnosili największy larum i wykazywali jak największą troskę o demokrację. Ciężko odnaleźć złoty
środek gwarantujący maksimum obiektywizmu i pluralizmu w
mediach. Nie ulega wątpliwości że każda kolejna ekipa rządowa
pozyskuje sobie media publiczne i Prawo i Sprawiedliwość nie
jest od tej tendencji wolne. Jednak media prywatne pozostały
ideologicznie pod silnym wpływem popularnych laickich i socjaldemokratycznych trendów zachodnioeuropejskich. Stąd
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obecny front obrany przez telewizję publiczną nie uderza tak
bardzo jak to wyglądało za rządów poprzedniej kadencji.
Media w porządku państwa praworządnego to media
przede wszystkim wolne i pluralistyczne, odpartyjnione i nie
skażone ideologiami destrukcyjnymi dla narodu. O takie media
należy w Polsce walczyć, choć niestety de facto pozostają one dla
nas wciąż niedoścignionym wzorcem.
Streszczenie
Wolność i praworządność mediów to ideał, trudny do
osiągnięcia. Media publiczne od lat pozostają w Polsce w rękach
partii aktualnie rządzących. Władza ma wpływ również na media prywatne. Problemem jest także tabloidyzacja prasy. Ponadto władza często faworyzuje dane media prywatne, dyskryminując inne. Największym z przejawów wrogości wobec dziennikarzy antyrządowych była ich inwigilacja m.in. po wykryciu afery
hazardowej czy taśmowej. Obecnie obserwujemy zmianę w mediach publicznych, lecz ciężko jest określić czy zmierza ona w
dobry czy w złym kierunku.
Summary
Freedom of the media and the rule of law is ideal, difficult
to achieve. Public media from years are in the hands of current
government. They have also influence on the private media. The
problem is also tabloidisation of press. Besides- government often favours some of private media, and discriminate the others.
The biggest example of hostility to anti-governments journalists
was surveillance after the affairs of gambling and wire-tapping.
Today we can see some changes in public media, but it's hard to
say- if that's good or bad changes.
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Leszek Mysiewicz

PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY PUBLICZNEJ NA
PRZYKŁADZIE FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Wstęp
Opierając się na definicji encyklopedycznej osoby publicznej – można stwierdzić za doktorem Markiem Mączyńskim, że
jest to podmiot, który wykonuje funkcje publiczne lub przez inną swoją działalność zawodową, gospodarczą, społeczną, polityczną, kulturalną itp. wpływając znacząco na funkcjonowanie
społeczeństwa. Natomiast były sędzia Trybunału Konstytucyjnego – Wiesław Jerzy Johan twierdzi, że osoby publiczne to te,
które sprawują funkcję publiczną i znajdują się w sferze zainteresowania opinii publicznej: politycy, aktorzy, sportowcy,
urzędnicy itd. Słownik języka polskiego, definiuje osobę publiczną w sposób następujący. Mówi, że jest to osoba reprezentująca jakąś instytucję, urząd, władzę itp., działającą w imieniu
tego urzędu1.
Definicja funkcjonariusza publicznego zdefiniowana została w art. 115 §13 kodeksu karnego. Według tego postanowienia
funkcjonariuszem publicznym określa się: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; posła, senatora i radnego; posła do Parlamentu Europejskiego; sędziego, ławnika, prokuratora, funkcjonariusza finansowego organu postępowania przygotowawczego lub
organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania
przygotowawczego, notariusza, komornika, kuratora sądowego,
syndyka, nadzorcę sądowego i zarządcę, osobę orzekającą w
organach dyscyplinarnych działających na podstawach ustawy;
osobę będącą pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe (np. sekretarki, telefonistki,
pracownicy obsługi technicznej), a także inną osobę w zakresie,
Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/osobapubliczna.html.
1
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w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych (np. we władzach samorządu zawodowego, izbach rzemieślniczych, organizacjach kombatanckich)2;osobę będącą pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego (np. Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu
Kontroli Skarbowej, regionalnych izb obrachunkowych), chyba,
że pełni wyłącznie czynności usługowe; osoby zajmujące kierownicze stanowiska w innych niż administracja lub organ władzy instytucjach państwowych (np. w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych, Krajowej Agencji Rynku Rolnego, publicznych
szkołach różnych szczebli)3; funkcjonariusza organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego (np. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja), a także funkcjonariusze
Służby Więziennej oraz „strażnik gminny (miejski)”4; osobę pełniącą czynną służbę wojskową (żołnierz); lekarza udzielającego
świadczeń w ramach pomocy doraźnej; zgodnie z nowelizacją
ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela od maja 2007
roku, tytuł funkcjonariusza publicznego przysługuję nauczycielom placówek publicznych.
W myśl artykułu 115 §19 kodeksu karnego, oprócz funkcjonariusza publicznego, funkcje publiczne mogą pełnić osoby
takie jak: członkowie organu samorządowego (np. samorządu
gospodarczego, lekarskiego, radcowskiego), funkcjonujących na
zasadzie ustawy; osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi, chyba że wykonują
wyłącznie czynności usługowe; inne osoby, których uprawnienia
i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub
uznane przez ustawę lub umowę międzynarodową.
W poniższym artykule, zostanie przedstawiony w szeroki
sposób zakres praw i obowiązków osoby publicznej na przykładzie funkcjonariusza Służby Więziennej.
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady i
funkcjonowanie systemu więziennictwa w Polsce jest Ustawa o
Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku. Określa ona zdecyA. Marek, Kodeks karny. Komentarz, LEX 2007, s.165.
A. Marek, Kodeks karny. Komentarz LEX 2007, s. 165.
4 Zob. uchwała SN z 22 grudnia 1992r., II KZP 30/93, OSP 1994, nr 5, poz. 91.
2
3
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dowanie, że Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną
formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości oraz
posiadającą własną strukturę organizacyjną5. Czynności realizowane przez Służbę Więzienną określone są przede wszystkim
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeksie karnym wykonawczym. Charakteryzują się realizowaniem wykonywania
tymczasowego aresztowania, kar pozbawienia wolności a także
środków przymusu wynikających z pozbawienia wolności6.
1. Zadania Służby Więziennej
Pracownikiem mundurowym Służby Więziennej czyli
funkcjonariuszem, ma prawo zostać osoba, która nie była karana, mająca nieposzlakowaną opinię, posiadająca obywatelstwo
polskie, co najmniej średnie wykształcenie oraz właściwe kwalifikacje i zdolność do pełnienia służby w formacji uzbrojonej w
zakresie psychicznym jak i fizycznym7. Wybór odpowiednich
kandydatów do służby w więziennictwie, związany jest ze ściśle
określonymi procedurami prawnymi8, a także organizowany jest
przez zespół kadrowy określonej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej9.

Dz.U.2014.0.1415 t.j. - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, rozdz. I, art. 1.
6 Tamże, art. 2.
7 Por. A. Kaczmarek, Etyczne i sprawnościowe kryteria przydatności zawodowej
funkcjonariuszy Służby Więziennej, [w:] Więziennictwo. Nowe wyzwania (red.)
B Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak, Wydawnictwo CZSW, UAM, PTP, COSSW, Warszawa – Poznań – Kalisz 2001, s. 848; Z. Morawski, Pozycja szeregowców w niektórych grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Uwarunkowania prawne,
(red.) J. Maciejewski, A. Krasowska – Markut, A. Rusak, Wydawnictwo UWR,
Wrocław 2009, s. 146.
8 Por. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010
roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej [Dz. U.
z 2010r. Nr 186, poz. 1247] oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z
dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia trybu przeprowadzania procedury określającej predyspozycje funkcjonariuszy do służby na określonych
stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych w Służbie Więziennej [ Dz. U. z 2010r. Nr 143, poz. 966].
9 J. Dzieńdziora, Rozwój kariery zawodowej szeregowych Służby Więziennej [w:]
Szeregowcy w grupach dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza zawodu i jego roli w
5
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Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku,
opisuje poszczególne zadania tej formacji. Pomimo opisanego
warunkami kodeksu karnego wykonawczego wykonywania
tymczasowego aresztowania a także kar i środków odnoszących
się do pozbawienia wolności, można wyszczególnić10:
- sprawowanie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wśród osób pozbawionych wolności, zwłaszcza poprzez
organizowanie pracy mającej na celu pozyskiwanie kwalifikacji
zawodowych, zajęć kulturalno – oświatowych, zajęć z dziedziny
sportu i kultury fizycznej, nauczania oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
- realizowanie tymczasowego aresztowania w formie zapewniający właściwy tryb postępowania karnego za przestępstwo czy też przestępstwo skarbowe;
- zagwarantowanie osadzonym, skazanym na karę pozbawienia wolności oraz osobom tymczasowo aresztowanym,
względem których są realizowane kary izolacji i środki przymusu objawiające się pozbawieniem wolności, respektowania ich
praw, szczególnie humanitarnych warunków, uszanowanie
godności człowieka, opieki religijnej i zdrowotnej;
- odnoszenie się w sposób godny do osób pozbawionych
wolności;
- stworzenie poczucia bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa przed więźniami odbywającymi karę izolacji więziennej w
zakładach karnych i aresztach śledczych za przestępstwa czy też
przestępstwa skarbowe;
- współpraca z właściwymi organami innych państwa a
także z organizacjami międzynarodowymi zgodnie z zasadami
umów i porozumień międzynarodowych.
Rzetelność i sumienność wykonywanych obowiązków
przez personel więzienny, wiąże się nie tylko z zapewnieniem
sobie, skazanym oraz obywatelom bezpieczeństwa, ma na celu
również reaktywowanie społeczeństwu jednostek szanujących

społeczeństwie, (red.) J. Maciejewski, A. Krasowska – Markut, A. Rusak, Wydawnictwo UWR, Wrocław 2009, s. 363 – 364.
10 Por. Ustawa o Służbie Więziennej, art. 2, ust. 2.
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prawo, zasady i normy w nim panujące11. Uprawnienia funkcjonariuszy Służby Więziennej wykonywujących czynności służbowe opisane zostały w art. 18 Ustawy o Służbie Więziennej.
Mówi on, że funkcjonariusze mają prawo:
- legitymowania osób ubiegających się o wstęp oraz opuszczających teren jednostek organizacyjnych oraz deponowania
dokumentów tożsamości osób przebywających na terenie jednostki organizacyjnej;
- legitymowania funkcjonariuszy i pracowników wchodzących i wychodzących z jednostki organizacyjnej;
- żądania od osób wymienionych w pkt 1 i 2 przekazania
do depozytu przedmiotów niebezpiecznych i przedmiotów niedozwolonych, dokonywania kontroli osobistej tych osób i kontroli ich ubrania, obuwia oraz przeglądania zawartości bagaży,
sprawdzenia pojazdów wjeżdżających oraz wyjeżdżających, a
także ładunków tych pojazdów, również przy użyciu urządzeń
technicznych i psów specjalnych wyszkolonych w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych
lub materiałów wybuchowych;
- wzywania osób zakłócających spokój i porządek w bezpośrednim sąsiedztwie lub na terenie jednostki organizacyjnej, nawiązujących niedozwolone kontakty z osobami pozbawionymi
wolności lub usiłujących bez zezwolenia funkcjonariuszy dostarczyć jakiekolwiek przedmioty na teren jednostki organizacyjnej,
do zaniechania takich zachowań;
- zatrzymania, na terenie jednostki organizacyjnej, celem
niezwłocznego przekazania Policji, osób, co do których istnieje
uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod
groźbą kary;

11 H. Karaszewska, Personel więzienny jako realizator idei resocjalizacji, [w:]
Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, (red.) W Ambrozik, P. Stępniak, Wydawnictwo UAM, CZSW, COSSW, Poznań – Warszawa –
Kalisz 2004.
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- usunięcia z terenu jednostki organizacyjnej osoby, która
nie stosuje się do polecenia wydanego na podstawie obowiązujących przepisów12.
Oprócz tego funkcjonariusze mają prawo zastosowania w
stosunku do osadzonych także innych środków przymusu bezpośredniego, oraz w sytuacji gdy te środki okażą się niewystarczające czy też użycie ich nie jest możliwe z powodu na okoliczności określonego zdarzenia, mają prawo użycia psa służbowego
a nawet broni palnej13.
2. Prawa i obowiązki funkcjonariusza
Zakres praw i obowiązków funkcjonariuszy Służby Więziennej opisany jest w rozdziale 17 Ustawy o Służbie Więziennej
z dnia 9 kwietnia 2010 roku. Artykuł 157 powyższej ustawy
mówi o zasadach postępowania i obowiązkach więziennictwa.
Wyszczególnić tutaj możemy:
- osoba będąca funkcjonariuszem, zobowiązana jest zachowywać się zgodnie ze złożonym ślubowaniem a także postępować według przepisów prawa, zwłaszcza niniejszej ustawy oraz
wydanych na jej podstawie przepisów;
- osoba będąca funkcjonariuszem jest zobowiązana do odmowy zrealizowania polecenia przełożonego, gdyby jego wykonanie powiązane byłoby z popełnieniem przestępstwa bądź
przestępstwa skarbowego;
- funkcjonariusz powinien zameldować wyższemu przełożonemu, Dyrektorowi Generalnemu lub Ministrowi Sprawiedliwości z pominięciem drogi służbowej, o odmowie wykonania
polecenia;

Por. Ustawa o Służbie Więziennej, art. 18 oraz Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 roku, w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności
służbowych [Dz. U. z 2010r. Nr147, poz. 9854].
13 Por. Ustawa o Służbie Więziennej art. 19 i art. 20 oraz Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez
funkcjonariuszy Służby Więziennej [Dz. U. z 2010r. Nr 147, poz. 983].
12
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- przełożony jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi
(Przepisy art. 94 obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi,
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.)
Artykuł 159 Ustawy o Służbie Więziennej opisuje niedopuszczalność podległości służbowej pomiędzy małżonkami,
krewnymi oraz powinowatymi w służbie. Stwierdza on, iż małżonkowie, osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa
do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego
stopnia oraz osoby pozostające ze sobą we wspólnym pożyciu
nie mogą pełnić służby lub być zatrudnione w tej samej jednostce organizacyjnej, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek podległości służbowej14.
W artykule 160 Ustawy o Służbie Więziennej wyznaczone
zostały zasady podejmowania zajęcia zarobkowego poza służbą
przez funkcjonariuszy tej formacji. Stwierdza on, że:
- funkcjonariusz nie ma prawa bez uprzedniego zezwolenia
przełożonego podejmować się żadnego zajęcia zarobkowego
poza służbą;
- przełożony ma prawo zezwolić funkcjonariuszowi na
podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą, jeżeli zajęcie takie:
a) nie zakłóca wykonywania przez funkcjonariusza obowiązków służbowych w zakresie zadań Służby Więziennej określonych w ustawie;
b) nie narusza prestiżu służby;
c) nie podważa zaufania do bezstronności funkcjonariusza.
- udzielone zezwolenie na podjęcie zajęcia zarobkowego
cofa się w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków, o
których mowa w ust. 2.
- Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach udzielania zezwoleń na
podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą, dane, jakie powinien
zawierać wniosek funkcjonariusza o udzielenie zezwolenia na
podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz sposób i termin
zawiadamiania funkcjonariusza o udzieleniu zezwolenia, od-

14

Por. Ustawa o Służbie Więziennej, art. 159.
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mowie jego udzielenia albo cofnięciu zezwolenia, uwzględniając
sprawność postępowania15.
O członkostwie funkcjonariusza w partiach politycznych,
przynależności do różnego rodzaju organizacji czy też stowarzyszeń mówi artykuł 163 Ustawy o Służbie Więziennej. Wyróżnia
się między innymi, że osoba będąca funkcjonariuszem nie ma
prawa być jakimkolwiek członkiem partii politycznej. W momencie przyjęcia do służby funkcjonariusza, jego dotychczasowe
członkostwo w danej partii politycznej traci swoją moc i naturalnie ustaje. Każdy funkcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić
swojego przełożonego o przynależności do stowarzyszeń działających na szczeblu krajowym poza Służbą Więzienną. Na mocy
zezwolenia Dyrektora Generalnego czy też upoważnionego
przez niego przełożonego, funkcjonariusz może przynależeć do
organizacji bądź stowarzyszeń zagranicznych lub międzynarodowych16.
Należy zadać sobie pytanie, co jest najtrudniejsze w tej
służbie oraz z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać osoby wykonywujące obowiązki funkcjonariusza Służby Więziennej? Odpowiedź jest dosyć trudna. Uzależnione jest to przede wszystkim od specyfiki i charakteru realizowanych czynności służbowych, zadań, poleceń, predyspozycji i właściwości osobowościowych, formy psychofizycznej i wpływu wielu zasadnych
czynników. W związku z wykonywanymi działaniami przez
funkcjonariuszy Służby Więziennej, spotykają oni wynikające ze
specyfiki i charakteru służby obciążenia psychiczne. Z wykonywaniem tego zawodu wiąże się między innymi następujące zagrożenia:
- funkcjonariusze Służby Więziennej są w znacznym stopniu narażeni na obrażenia ciała, lub trwałe kalectwo, a nawet
utratę życia będące skutkiem postępowania osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych lub wypadków
w trakcie używania broni palnej lub ćwiczeń ochronnych;
- wielu funkcjonariuszy uczestniczy w wypadkach nadzwyczajnych tzn. zdarzeniach, które spowodowały zagrożenie
15
16
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Por. Ustawa o Służbie Więziennej, art. 160.
Por. Ustawa o Służbie Więziennej, art. 163.

lub naruszenie bezpieczeństwa jednostki, konwojowaniu, dozorowaniu osadzonych, prowadzeniu pościgu w sytuacji samowolnego oddalenia się z terenu jednostki lub miejsca pracy. Zdarzenia te mogą skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia funkcjonariusza;
- funkcjonariusze odczuwają presję i obawę związaną z
możliwością fizycznego zagrożenia, są uczestnikami traumatycznych sytuacji, co staje się źródłem stresu, problemów rodzinnych i osobistych;
- funkcjonariusze mogą odczuwać problemy zdrowotne na
skutek pracy na zewnątrz pomieszczeń, często w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych (wysoka lub niska temperatura,
deszcz itp.) oraz następstwa pracy zmianowej zaburzającej rytm
biologiczny;
- funkcjonariusze mogą być narażeni na kontakt z niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi np. wirusy HIV, HCV,
HBV, prątki gruźlicy.
Podsumowanie
Zespół obowiązków i czynności realizowanych przez Służbę Więzienną jest niezwykle szeroki. Wszystkie procedury i zasady postępowania regulują przede wszystkim Ustawa o Służbie
Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku oraz Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 roku. Akty te w sposób szczegółowy opisują i wyznaczają tryb postępowania i realizacji wykonywanych czynności przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Każdy funkcjonariusz pomimo wykonywania obowiązków i
poleceń związanych z drogą służbową, pełni również rolę osoby
publicznej czy też funkcjonariusza publicznego. Zobowiązany
jest nie tylko przestrzegać norm i zasad podczas pełnienia służby, ale również stanowić przykład dla społeczeństwa podczas
prywatnie spędzanego czasu wolnego poza nią. W powyższej
publikacji zostały przedstawione i opisane prawa i obowiązki
osoby publicznej na przykładzie funkcjonariusza Służby Więziennej. Należy się zatem zastanowić, czy funkcjonariusz wykonując swoje obowiązki służbowe ma więcej praw czy powinności, które na nim spoczywają? Czy ten system proporcji jest wła527

ściwie zachowany? Osobistą refleksję na ten temat zostawić należy odbiorcy, który na przykładzie przytoczonych fragmentów
będzie w stanie sam dokonać własnej oceny.
Summary
Rights and duties of a public officer for the example of the Prison
Service
The team duties and activities carried out by the Prison
Service is extremely broad. All the procedures and rules of conduct govern mainly the Act on the Prison Service of 9 April 2010
and the Executive Penal Code of 6 June 1997. These acts in detail
describe and define the procedure and implementation of the
activities carried out by officers of the Prison Service. Every officer in spite of the duties and commands associated with
through official channels, also acts as a public figure or public
official. Is obliged not only to observe the norms and principles
in the service, but also an example for the public during private
leisure time spent outside. In the above publication have been
shown and described the rights and duties of a public officer for
the example of the Prison Service. You should therefore consider
whether the officer performing his duties has more rights or duties that lie on it? Is this system ratio is properly preserved? Personal reflection on this topic should leave the recipient that the
example cited passages will be able itself to make its own assessment.
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Adrianna Tymieniecka

PATOLOGIE W ZAWODACH PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ASPEKTY PRAWNE
I PSYCHOLOGICZNE
Wstęp
Jedną z charakterystyczny cech rynku nieruchomości są jego uczestnicy. Podstawa ich działań niekiedy może stanowić
jedno ze źródeł patologii, jakie mogą mieć miejsce na jego gruncie. Dlatego też działania poszczególnych podmiotów w tym
zakresie mają szczególne znacznie w przypadku obrotu nieruchomościami. Opracowanie ma na celu przedstawienie kwestii
związanych z działalnością podmiotów będących uczestnikami
obrotu na rynku nieruchomości. W ramach końcowych konkluzji
wskazane zostanie, jak istotna jest kwestia staranności działań
wpływających na obrót na rynku nieruchomości w odniesieniu
do przedstawicieli zawodów profesjonalnych.
1. Patologie z zawodzie pośrednika
Do kompetencji pośrednika nieruchomości należą głównie
kwestie związane z zawieraniem umów. Odpowiedzialność pośrednika może mieć w tym przypadku dwojaki charakter: odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności karnej. W pierwszym przypadku uwagę zwrócić należy, że przy zawarciu
umowy z zamawiającym usługę do wykonania usługi może zobowiązać się sam pośrednik, jak i przedsiębiorca, który zatrudnia pośrednika. Pośrednik ponosi odpowiedzialność za czyny,
których dopuścił się osobiście, a także za wszelkie działania innych osób, wykonywane pod jego nadzorem. Dlatego istnieje
duże ryzyko w przypadku oddelegowywania powierzonych
zadań. W razie wszelkiego rodzaju błędów możliwość powołania się na błąd w doborze pracownika zostaje wyłączona. Odpowiedzialność pośrednika wynika przede wszystkim z zawartej umowy. Pośrednik, wykonując zadania na rzecz zamawiającego, powinien odznaczać się należytą starannością. W przy531

padku, kiedy pośrednik nie zrealizuje postanowień wynikających z umowy, bądź zrealizuje ją z licznymi uchybieniami, to
wówczas stanowi przesłankę niewykonania, bądź nienależytego
wykonania umowy1. Odpowiedzialność z tytułu kontraktu opiera się na winie, co jest skutkiem tego, że do czynienia z odpowiedzialnością dłużnika mamy wówczas, kiedy jest ona zawiniona. Bardzo ważny element stanowi również wyrządzona
szkoda. Należy pamiętać, że aby mówić o odpowiedzialności
pośrednika, to pomiędzy szkodą a działaniami dłużnika musi
wystąpić związek przyczynowy.
Poruszając kwestię odszkodowawczą z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania powierzonych pośrednikowi
czynności muszą wystąpić łącznie trzy przesłanki, wśród których wyróżniamy:
• niewykonanie bądź też wykonanie usługi w nienależyty
sposób ze wskazaniem winy na dłużnika,
• szkodę,
• związek przyczynowy.
Natomiast druga z odpowiedzialności, której podlega pośrednik, jest to odpowiedzialność karna. Ma ona miejsce wówczas, kiedy pośrednik dopuści się naruszenia dyscypliny, wynikającej z prawa karnego. Termin przestępstwo w tym kontekście
jest wieloznaczny. W odniesieniu do norm prawa karnego dotyczy czynu o charakterze przestępnym, zagrożonego karą. Bardzo
ważny czynnik stanowi ustalenie wzajemnego zakresu pomiędzy prawem karnym, administracyjnym i cywilnym w kontekście ponoszonej odpowiedzialności przez pośrednika. Jest to niezbędne z uwagi na to, że to, co w ocenie prawa karnego jest czynem o charakterze bezprawnym, wymogu takiego nie musi
spełniać względem prawa cywilnego.
Niewątpliwie rynek nieruchomości rozwija się w zawrotnym tempie, co w efekcie skutkuje namnażaniem transakcji z
zakresu obrotu nieruchomościami. Pojawia się coraz więcej
podmiotów, co daje podłoże do powstawania licznych patologii
w tym zakresie. Dlatego prawo karne odgrywa tutaj kluczową
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, I Wydział Cywilny z dnia 30
stycznia 2008 r., I ACa 1040/07, Legalis nr 537353.
1
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rolę przez wzgląd na zapewnienie bezpieczeństwa transakcji.
Czynami o charakterze przestępnym, których dopuścić się
może pośrednik, jest przede wszystkim przestępstwo z przepisu
artykułu 286 k.k., czyli doprowadzenie danej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w
błąd. Znamiona oszustwa w tym przypadku wypełnia cel, którym jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Konkretyzując, działania pośrednika w tym zakresie mogą polegać na jego przekonywaniach, zapewnieniach, co w efekcie może prowadzić do
wprowadzenia zamawiającego w błąd, co do ceny nieruchomości. Bardzo często zamawiający ulega manipulacjom pośrednika
i tym samym kupuje nieruchomość. Praktyką jest również tak
zwane przemilczenie niektórych kwestii, które mogłyby ukazać
aktualną sytuację rynku, co prowadzi do tego, że zamawiający
ma mylne, nieprawidłowe wyobrażenie o sytuacji na rynku nieruchomości.
Inną praktyką o charakterze przestępnym, której dopuszczają się pośrednicy jest fałszerstwo dokumentu wiążące się z
uprawnieniami, jakie są wymagane dla wykonywania zawodu
pośrednika. W rękach pośrednika niekiedy znajdują się dokumenty odnoszące się do jego osoby, jak i te dostarczane przez
kontrahentów. Część dokumentów ma doniosłe znaczenie
prawne, mogą dawać podstawę do sporządzania aktu notarialnego. Osiągniecie ewentualnych korzyści dla pośrednika nie ma
tu istotnego wpływu ani znaczenia dla bytu przytoczonego
przestępstwa. Zgodnie z tym założeniem stwierdzić należy, że
nie występuje tu rozróżnienie na działanie pośrednika w celu
osiągnięcia korzyści, czyli podejmowanie działania o charakterze
przestępnym, czy też po prostu ustalenia, że jego działania
zmierzały do tego, aby przyspieszyć przebieg transakcji.
Odwołując się do kwestii dokumentów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania na rynku nieruchomości wskazać należy, że może dojść do sytuacji przestępstwa przeciwko
dokumentom – w przypadku ich zniszczenia uszkodzenia, czy
też ukrywania dokumentów. Nie ma tutaj rozróżnienia, czy dokumenty znajdujące się we władaniu pośrednika pochodzą od
samego klienta, czy też zostały pozyskane za pośrednictwem
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urzędów i innych instytucji.
Należy mieć na względzie również fakt, iż dane osobowe,
które znajdują się w rękach pośrednika, każdorazowo podlegają
ochronie wynikającej z prawa karnego.
Oddzielną kwestię stanowi obowiązek rejestracji przedsiębiorców, trudniących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, a którzy to przedsiębiorcy klasyfikowani są w kręgu
podmiotów zobowiązanych do rejestracji transakcji, podczas
których istnieje wątpliwość, co do legalności pochodzenia wartości majątkowych.
Odpowiedzialność cywilna i karna pośrednika dotycząca
prowadzonej przez niego działalności, jak i obowiązków zawodowych w tym zakresie, stanowi niezwykle ważny aspekt, który
na dzień dzisiejszy nie zostaje jeszcze szeroko poruszany wśród
społeczeństwa, o czym świadczyć może fakt, iż zagadnienie to
nie obejmuje programu nauczania będącego postawą do uzyskania licencji pośrednika2.
2. Patologie w zawodzie notariusza
W praktyce spotkać można się z pojęciem „tzw. umów domowych”, które to nie wiązały przeniesienia własności nieruchomości wraz ze sporządzeniem aktu notarialnego. Wydawać by
się mogło, że praktyka ta jest coraz rzadsza. Zdecydowanie nie
może być ona sklasyfikowana, jako codzienność. Natomiast pamiętać należy, że problem ten nie może podlegać wykluczeniu.
Inna strona medalu rysuje się nam wówczas, kiedy wszelkie nieprawidłowości, jakie powstaną w związku z obrotem nieruchomościami powstaną za sprawą notariusza, ale również nie
z jego winy. Zdarzają się również przypadki kiedy to notariusze
współpracują ze zorganizowanymi grupami przestępczymi,
pomagając im w legalizacji pieniędzy pochodzących z czynów o
charakterze przestępnym.
Należy mieć jednak na uwadze, że notariusz jest zawodem
zaufania publicznego, w związku z czym jego rola w obrocie
W. Karpiński, Odpowiedzialność cywilna i karna pośrednika, „Nieruchomości” 2003 r., nr 2, Legalis. Por. A. Wal, Sprzedaż nieruchomości w praktyce. Część
1. 2014 r.
2
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prawnym ma bardzo doniosły charakter. Podczas transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości notariusz odgrywa bardzo
ważną rolę, a jego działania pociągają za sobą znaczące skutki.
Należy wskazać również, że ponosi on odpowiedzialność w
kontekście swoich działań. Niewłaściwe dokonywanie czynności
w związku z prowadzoną przez notariusza praktyką pociąga za
sobą różnorakie skutki, wśród których wymienić możemy:
• odpowiedzialność w zakresie prawa cywilnego,
• odpowiedzialność na gruncie prawa karnego3,
• odpowiedzialność dyscyplinarną.
Kwestia regulacji prawnych, związanych z wykonywaniem
zawodu notariusza zawarta została przede wszystkim w ustawie
prawo o notariacie4, która to już w przepisie artykułu 17 sytuuje
sumienne wykonywanie jego obowiązków.
Natomiast w przypadku, kiedy notariusz nie dochowa należytej staranności i tym samym w sposób nieprawidłowy, niekiedy nawet przestępny pokieruje swoimi działaniami to ponosi
on wówczas odpowiedzialność i to zarówno na gruncie prawa
cywilnego jak i na gruncie prawa karnego. W pierwszym przypadku sytuacja wyartykułowana jest w przepisie artykułu 49
ustawy prawo o notariacie i odnosi się do odpowiedzialności na
gruncie prawa cywilnego. Notariusz odpowiedzialność tą ponosi wówczas, kiedy wyrządzi szkodę w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami5. Zgonie z wykładnią tego przepisu, nie może zatem ponieść odpowiedzialności notariusz, który zaniechał dopełnienia swoich obowiązków.
Notariusz może ponosić również odpowiedzialność za czyny
niedozwolone w związku z wykonywaną przez siebie pracą. Odpowiedzialność z tego tytułu ma miejsce wówczas, gdy wyrządzona szkoda stanowi samoistne źródło zobowiązania, co daje podstawę dochodzenia przez poszkodowanego odszkodowania.
Innym źródłem odpowiedzialności notariusza jest ta
Zob. A. Oleszko, Odpowiedzialność karna notariusza, Poznań 2010 r.
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91,
z późn. zm.).
5 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 13
lutego 2014 r., I ACa 734/13, Legalis nr 992544.
3

4
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ukształtowana na gruncie prawa karnego. Każdy akt notarialny
jest dokumentem urzędowym, co przesądza o jego doniosłym
charakterze, a także tym, że to, co zostało w nim poświadczone
jest autentyczne. Osobami uprawnionymi do sporządzenia aktu
notarialnego co do zasady jest tylko notariusz. Przypadek sporządzenia aktu notarialnego przez każdą inną osobę spoza grona
skutkuje tym, iż dokument taki nie jest traktowany jako akt notarialny. Jest to konsekwencją tego, że fałszerstwa aktu notarialnego może dopuścić się tylko sam notariusz, bądź czyn ten może
zostać popełniony tylko przy jego udziale. W przypadku, kiedy
udział notariusza jest świadomy, to nie ulega wątpliwości, że
podlega on odpowiedzialności karnej, wynikającej z przepisu
artykułu 271 k.k6. dotyczącego fałszu intelektualnego, jak również znajdzie tu zastosowanie przepis artykułu 231 k.k. dotyczący nadużycia funkcji, z czym ściśle związany jest również obowiązek naprawienia szkody.
Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza swoje odzwierciedlenie znajduje w przepisach ustawy prawo o notariacie. Wśród przesłanek w związku z odpowiedzialnością notariusza wskazać można:
• przewinienia zawodowe – naruszenie obowiązków notariusza, niezachowanie tajemnicy,
• uchybienia związane z godnością wykonywanego zawodu jako przykład wskazuje się działalność PR i szeroko pojętą
reklamę w zakresie działalności7.
3. Patologie w zawodzie komornika
Bardzo często spotkać można się z kwestią pokrzywdzenia
w związku z licytacjami komorniczymi. Pomimo, że licytacje z
nieruchomości przeprowadzane, są pod nadzorem sądu, to i w
tym aspekcie nie brakuje patologii. Za dowód może tu posłużyć
chociażby sprzedaż działki w mieście X , kiedy to zdaniem wła6 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.) dalej k.k.
7 S. Pikulski, Zarys odpowiedzialności notariusza, [w:] S. Pikulski, W. Pływaczewski. J. Dobkowski (red.), Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego, Olsztyn 2002 r., s. 273-293.
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ściciela, działka o szacunkowej wartości około kilkunastu milionów złotych została sprzedana za kwotę nieproporcjonalnie niższą, bo za niespełna 3 miliony złotych. Sprawa miała być wynikiem zmowy, jaka zawarta była, zdaniem właściciela, pomiędzy
komornikiem a jednym z sądów.
W grudniu w 2006 roku Pan Krzysztof K. wraz ze swoim
wspólnikiem dokonał zakupu zadłużonej nieruchomości zlokalizowanej w mieście X. Odrolnił ją, mając na celu jej sprzedaż
pod wybudowę jednorodzinnych domków. W międzyczasie
wspólnicy znaleźli nabywcę działki, którego oferta sięgała blisko
12 milionów złotych. W 2008 roku doszło do transakcji w formie
aktu notarialnego, która to zakładała przejście własności nieruchomości w roku następnym. Do tego czasu dotychczasowi właściciele zobowiązali się spłacić wierzycieli ujawnionych w księdze wieczystej.
Pan Krzysztof wskazywał, że zgodnie z umową rozpoczął
spłatę wierzycieli. Z częścią z nich uzgodnił, że spłata nastąpi
wówczas, kiedy kontrahent zapłaci całą kwotę za nieruchomość
gruntową.
Przed finalizacją umowy pomiędzy Panem Krzysztofem, jego
wspólnikiem a nabywcą nieruchomości dotarła informacja od komornika, który to wskazał istnienie szerszego kręgu wierzycieli.
Natomiast informacja ta została zignorowana przez Pana Krzysztofa z uwagi na brak ujawnienia tego faktu w księdze wieczystej. W
związku z rozszerzeniem kręgu wierzycieli, w kwietniu 2008 roku
została przeprowadzona przez komornika licytacja, pomimo postanowień umowy zawartej w formie aktu notarialnego pomiędzy
Panem Krzysztofem a przyszłym nabywcą nieruchomości. Jak
twierdzi sam komornik, nie wiedział on o istniejącej umowie, natomiast, nawet gdyby powziął informacje na ten temat to rozpatrywałby kwestię tego, czy umowa ta nie jest obarczona wadą pozorności. W jego ocenie najważniejsze w tym wypadku okazało się
dobro niezaspokojonych wierzycieli. Zdaniem Pana Krzysztofa
natomiast, działania podjęte przez komornika doprowadziły do
straty wierzycieli z uwagi na zaniżoną wartość nieruchomości.
Komornik wskazuje natomiast, że działał w granicach prawa,
zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, według którego wie537

rzyciele nieujawnieni w księdze wieczystej byli równouprawnieni
w stosunku do tych widniejących8.
4. Patologie na tle psychologicznego aspektu sprzedaży
nieruchomości
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami powinni odznaczać się takimi przymiotami jak etyka, natomiast czy zawsze ma
miejsce uczciwa sprzedaż podczas obrotu nieruchomościami?
Bardzo często przez pośredników w obrocie nieruchomościami
stosowany jest szereg manipulacji i technik, co ma na celu
zwiększenie liczby kupowanych mieszkań, co bardzo często
prowadzi do powstawania patologii w tym zakresie.
Podczas kontaktu pośrednika nieruchomości z klientem,
pośrednik bardzo często wywiera na niego wpływ, któremu także sam podlega. Obrót nieruchomościami daje podłoże do działań, mających na celu wywarcie zmiany decyzji przez kupującego, bądź też do dokonania określonej nieruchomości. W sporadycznych przypadkach klienci orientują się, że skierowane na
nich działania mają na celu manipulację ich zachowaniem.
Wszelkie, podejmowane przez człowieka działania uwarunkowane są przede wszystkim jego potrzebami i właśnie ten
aspekt powinien być głównie uwzględniany przez pośredników
w obrocie nieruchomościami. Natomiast na ryku nieruchomości,
czyli w kwestiach biznesowych, praktykowanie wszelkiego rodzaju metod mających na celu skłonienie klienta do zakupu nieruchomości jest powszechne, a nawet wskazane. Należy
uwzględnić natomiast jego bezpieczeństwo, a także mieć na
uwadze poszanowanie jego uczuć. Natomiast w biznesie możemy spotkać się z nieformalną zasadą, w myśl której kontakt z
klientem uważany jest za grę psychologiczną, w której wygranym jest ten, kto potrafi lepiej grać, czyli używać technik manipulacyjnych.
Stosunkując się stricte do gier psychologicznych, stosowanych na rynku nieruchomości, stwierdzić można, że na płaszczyźnie relacji pomiędzy pośrednikiem nieruchomości a klienhttp://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/chyby-mogl-dostac-12-mlnza-swoja-dzialke-komornik-zrobil,48029,art,t,id,tm.html (dostęp 18.03.2016 r.).
8
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tem jawi się wiele gier psychologicznych. Ich przejaw widoczny
jest na każdym z etapów prowadzonych negocjacji. Poczynając
od negocjacji w zakresie wynagrodzenia pośrednika nieruchomości, a kończąc na negocjacjach, co do ceny wybranej nieruchomości. Gra na rynku nieruchomości nie ma swojego punktu
odniesienia tylko do pośredników nieruchomości. Należy pamiętać, że bardzo często gry psychologiczne są stosowane przez
samych klientów względem pośredników. Mają one na celu wynegocjowanie jak najkorzystniejszych warunków umowy bądź
najmu nieruchomości. W przypadku, kiedy pośrednik nieruchomości zauważy elementy gry psychologicznej wykorzystywanej przez klienta może on odeprzeć elementy manipulacji,
bądź też pozostać pasywny w stosunku do stosowanych praktyk. Pośrednicy, jak wspomniano wcześniej, również stosują szereg gier psychologicznych w stosunku do klienta, co ma na celu
realizację własnych interesów.
Do najczęściej stosowanych praktyk manipulacyjnych
przez klientów zaliczyć można np. posługiwanie się zwrotem
„Konkurencja ma dla mnie lepszą ofertę”. Interesującą kwestię
stanowi to, że gra ta jest wciąż skuteczna względem pośredników. Korzyści, jakie chce uzyskać klient w tym przypadku to
kwestia ceny nieruchomości, którą chce kupić. W takiej sytuacji
najczęściej pośrednik godzi się na cenę zaproponowaną przez
klienta. Klient równie często posługuje się zwrotem „Mam nieograniczony wybór ofert”, co odnosi podobny skutek, jak w
przypadku poprzednim. Zwykle zwrot ten pojawia się na samym początku negocjacji z pośrednikiem i zwrot ten stosowany
jest również w odniesieniu do właściciela nieruchomości.
Na samym początku, kiedy pośrednicy rozpoczynają prowadzenie swojej działalności gospodarczej, potrzebują oni klientów, a nie mają równocześnie renomy, która pozwala im na dokonywanie dużej ilości transakcji. Wówczas pośrednicy decydują się na krok, jakim jest obniżenie ceny w celu sprzedaży nieruchomości i przede wszystkim korzystania z proponowanych
przez nich usług.
Taktyką najczęściej stosowaną przez pośredników nieruchomości jest gra w „dobrego i złego policjanta”, pomimo tego,
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że ma ona bardzo długą historię, to w dzisiejszych realiach nadal
odnosi zamierzone skutki. Grę cechuje to, że pierwsza osoba,
najczęściej pośrednik, rozpoczyna od przedstawienia oferty, zaznaczając nieustępliwie, że nie podlega ona negocjacji. W sytuacji konfliktowej po stronie tej osoby można dostrzec przejawy
zachowań nacechowanych agresją i negatywnymi emocjami, a
niekiedy nawet groźby. Tak stanowcze przedstawienie sprawy
ma na celu pójście na ustępstwa przez drugą ze stron.
Należałoby również wskazać na techniki pozwalające na
zapobieganie stosowaniu elementów psychologicznych mających wpływ na powstawanie patologii w. W przypadku gry
psychologicznej konkurencja ma dla mnie lepszą ofertę za jeden
ze sposobów przeciwdziałania posłużyć może biegła znajomość,
co do warunku jakie proponowane , są przez firmy konkurencyjne. Natomiast nie stanowi to elementu niezbędnego do przebiegu transakcji z uwagi na fakt, iż pośrednik ma prawo kształtowania warunków w sposób przez niego wybrany.
W przypadku stwierdzenia „ Mam nieograniczony wybór”.
Najlepszym ze sposobów obrony będzie przyznanie racji w postaci stwierdzenia „rzeczywiście ma pan nieograniczony wachlarz ofert, ja ze swojej strony dziękuję za skontaktowanie ze
mną i w przypadku wybrania naszego biura i mojej osoby pośrednika proszę o kontakt”.
Innym ze sposobów przeciwdziałania w przypadku gry „
Dobry zły Policjant” jest kwestia twarde i stanowczej postawy
wobec nie ugiętego z graczy. Tym sposobem, kiedy gracz o zaciętym stanowisko napotka nieustępliwą postawę to wówczas
gra jest skończona9. Wskazać należy, że przeciwdziałanie procederowi nielegalnego obrotu na rynku nieruchomości nie obejmuje swym zasięgiem całej sfery dotkniętej patologiami. Właściwe
byłoby stworzenie programu informacyjnego dla uczestników
obrotu mającego na celu przede wszystkim wyeliminowanie
przytaczanych zjawisk patologicznych10.

G. Białopiotrowicz, Psychologia sprzedaży nieruchomości, Warszawa 2010 r.,
s.189,208.
10 Tamże s. 197-209.
9

540

Podsumowanie
Rynek nieruchomości, z racji powszechności transakcji, jakie
są zawierane na jego gruncie, staje się obszarem o szczególnym
nasileniu możliwości wystąpienia patologii. Należy pamiętać, iż
podczas dokonywania jakichkolwiek działań nasza uwaga winna
być zwrócona przede wszystkim, czy są one podejmowane zgodnie z prawem i w jego granicach. Rynek nieruchomości jest też
rynkiem, na którym każdego dnia wykonywany jest szereg zabiegów psychologicznych, które w dużym stopniu wpływają na zawieranie transakcji na tym gruncie. Z tej racji szczególna uwaga
winna być skupiona na kwestii tego, czy nie zastosowano wobec
jego uczestników niedozwolonych praktyk rynkowych.
Streszczenie
Opracowanie ma na celu przedstawienie zagrożeń wynikających z działań osób świadczących profesjonalne usługi w zakresie obrotu na rynku nieruchomości. Wskazane zostały nieprawidłowości, jakie występują na tym gruncie z perspektywy
prawnej jak również psychologicznej. W ramach końcowej konkluzji wskazane zostało, jak istotne jest zwrócenie uwagi na poszczególne czynniki warunkujące patologie, aby zachować poprawność obrotu rynku nieruchomości.
Słowa kluczowe: obrót nieruchomości, notariusz, komornik, pośrednik, manipulacja psychologiczna
Summary:
Legal and psychological aspects of pathologies in activities of the
entities acting on the real estate market
The aim of the thesis is to present the risks arising from the
activities of providing professional real estate transactions on the
real estate market. The irregularities that occur on the ground
from a legal as well as psychological perspective were indicates.
As part of the final conclusion the importance of focusing on individual determinants of pathology, to maintain the accuracy of
trading real estate market was stated.
Keywords: real estate transactions, notary, bailiff, real estate broker, psychological manipulation
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Patryk Poborski

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWOWE A SŁUŻBY SPECJALNE–
KRÓTKA ANALIZA HISTORYCZNA
Wstęp
Służby specjalne na świecie egzystowały już w czasach starożytnych, w średniowieczu i nowożytności1. Postęp cywilizacyjny ma bezpośredni wpływ na działalność wywiadowczą i
kontrwywiadowczą, która to rozwija się wraz z procesem budowania bezpieczeństwa państwa2. W starożytności uzyskanie
informacji o wrogu, liczebności wojsk, czy terenie bitwy było nie
lada wyzwaniem. Takie zadania specjalne realizowane były
przez antyczne „specoddziały”3 często przy mniejszym czy
większym udziale ichniejszych bogów tj. Eris, którą to uważa się
za prowokatorkę wojny trojańskiej4. Pierwsze wzmianki o szpiegach spotkamy właśnie przy Troi, mowa tu o dwóch osobach z
różnych obozów walki – Diomedesie5 i Synonie, nie wspominając o znanym nam wszystkim „koniu trojańskim” z „specoddziałem” w środku. To jedne z pierwszych przykładów działania
służb specjalnych w czasach starożytnych.
1. Historia służb specjalnych
Służby specjalne zyskują na znaczeniu najczęściej w sytuacjach kryzysowych, wzrastaniu napięć czy wybuchu wojny.6 Po
drugiej stronie globu chiński strateg Sun Tzu (600 p.n.e.) wskazuje nam, że „sto zwycięstw w stu bitwach nie jest szczytem
osiągnieć. Najwyższym osiągnieciem jest pokonać wroga bez
W. Filipkowski, W. Mądrzejowski, Biały Wywiad. Otwarte źródła informacji
– wokół teorii i praktyki, Warszawa 2011, s. 44.
2 A. Żebrowski, Wywiad i kontrwywiad XXI wieku, Lublin 2010, s.17.
3 Tamże, s. 18.
4 B. W. Tuchamn, Szaleństwo władzy. Od Troi do Wietnamu, Katowice 1992, s. 5.
5 Homer, Pieśń 5 („Waleczne czyny Diomedesa”), s. 95-126.
6 K. Gruberg, Szpiedzy Stalina. Z dziejów wywiadu radzieckiego, Warszawa
1996, s. 6.
1
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walki. Dlatego sprawą najwyższej wagi w wojnie jest rozbicie
strategii wroga”7. Daje nam do zrozumienia, jak ważne jest posiadanie informacji dla osiągniecia własnych celów. Sun Tzu
zdobyte dane nazywa „przewidującą wiedzą”. Dywagując dalej
Azjata tak określa ludzi zajmujących się wywiadem: „Spośród
ludzi armii nikt nie jest tak bliski dowódcy jak poufny agent, ani
też w nagrodach generał nie jest tak hojny wobec nikogo, jak
wobec zaufanego informatora. Z wojskowych tajemnic żadne nie
są tak dobrze strzeżone, jak te dotyczące tajnych planów”8.
Chiński strateg określa tym samym dwie, uważane za fundamenty strefy działań tajnych – zdobywanie danych i bezpieczeństwo swoich zasobów. Sun Tzu ukazuje znaczną rolę i niezbędność sekretnych działań do uzyskania planowanych rezultatów.
Natomiast „Stary Testament”, a konkretnie zawarta w nim
„Księga Liczb” zawiera opis wysłania przez Mojżesza swoich
agentów na tereny Kanaa: „Jahwe przemówił do Mojżesza: Wyślij mężów, aby przebadali ziemią Kanaan, którą przeznaczam
dla synów Izraela. Wyślijcie po jednym mężu z każdego pokolenia waszych ojców, i to same osoby znaczniejsze”9. Powyższy
cytat świadczy o tym, że w misjach typowo wywiadowczych
mogli uczestniczyć tylko wybrani, o ugruntowanej pozycji i
znacznym statusie społecznym ludzie. Jest to logiczne posunięcie z punktu widzenia bezpieczeństwa zadania, ponieważ są oni
mało podatni na wpływy obcego otoczenia. A przecież infiltracja
wrogiego środowiska wiąże się bezpośrednio z owym wpływem
poprzez fizyczne przebywanie na jego terytorium. Często też
operacje wywiadowcze, są bardzo kosztochłonne, czasami bardziej niż potencjalne korzyści, dlatego też bardzo ważnym jest
wybór szpiegów gotowych na takie niedogodności.
Wraz z rozrostem królestw w średniowieczu, zwiększaniem się ich granic, niezbędna stała się większa kontrola społeczeństwa spowodowana wzrostem jego populacji, pojawiła się
zatem potrzeba utworzenia większych grup do prowadzenia
działalności o charakterze służb specjalnych oraz ochrony bezSun Tzu, Sztuka Wojny, Warszawa 1994, s. 35.
Tamże, s. 143.
9 Stary Testament, Poznań 1973, Księga Liczb 13, 1-2, KSW, s. 237.
7
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pieczeństwa wewnętrznego. Tym samym zaczęły powstawać
zespoły o cechach informacyjnych i policyjnych. Posiadały one
własne komórki komunikacji, jak również represji. Jednym z
pierwszych przykładów powstania początkowej organizacji
wywiadowczej w państwie uwidacznia się na przykładzie Kalifatu Abbasydzkiego (IX n.e.). Mianowicie uwagę przykuwa tutaj
instytucja na pozór zwykłego urzędu pocztowego. To naczelnik
urzędu pocztowego posiadał służbę składającą się na cały kraj
(w każdej prowincji znajdował się urząd pocztowy). W Bagdadzie – głównym budynku poczty znajdowały się siatki planów
dróg całego państwa z rozkładem rożnych stacji i odcinków pomiędzy nimi. Niewinny z pozoru urząd pocztowy służył tamtejszemu władcy za narzędzie kontroli informacji. „Główny naczelnik poczty miał inną ważną funkcję poza doglądaniem poczty cesarskiej i nadzorowaniem pracy przy zakładaniu różnych
placówek pocztowych. Był także szefem szpiegowskiego systemu, któremu podlegała cała służba pocztowa. Dlatego też pełny
jego tytuł brzmiał: kontroler poczty i służby wywiadowczej. W
tym charakterze występował jako naczelny inspektor i bezpośredni agent centralnego rządu. Prowincjonalny naczelnik poczty składał sprawozdania o zachowaniu się i działalności urzędników rządowych w jego prowincji, nie wyłączając samego gubernatora albo jemu, albo bezpośrednio kalifowi”10. Misje wywiadowcze zlecano kupcom, wędrownym sprzedawcom, czy też
obieżyświatom, którzy niejednokrotnie działali podobnie jak
współczesny detektyw.
Przenosząc się do XVII wieku warto zwrócić uwagę na
agenturalną działalność Szwecji w stosunkach z Rzeczpospolitą.
Sztokholm przeżywający okres dobrobytu i świetności, mając na
celu stanie się regionalnym mocarstwem bezwzględnie stosował
różne techniki wywiadowcze oraz dyplomatyczne pomocne
przy realizacji własnych interesów, rzecz wiadoma - niekorzystnych dla Polski. Służby specjalne Królestwa Szwedzkiego intensywnie werbowały agentów wśród elity państwowej, szlachty,
kościoła, mieszczaństwa, innowierców i chłopów. Kupiectwo i
mieszczaństwo cechowała mobilność przydatna dla szpiega.
10

P. K. Hitti, Dzieje Arabów, Warszawa 1960, s. 262-268.
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Szlachtę i magnaterię natomiast wpływy. Ich potencjał decyzyjny, dostęp do sekretów państwowych, a także lekkość uzyskiwania różnych ważnych informacji. Pospólstwo niestety ograniczało przywiązanie do jednej lokalizacji – swojej ziemi, jednak
chłopi byli niezastąpieni przy sztucznym wzniecaniu rebelii i
tworzeniu antagonizmów klasowych11. Świetnym przykładem
sztokholmskiego współpracownika służb specjalnych był książę
Krzysztof Radziwiłł. Zdaniem króla Zygmunta III Wazy Radziwiłł, broniąc Rygi przed Szwedami, walczył w sposób niewłaściwy, bez stosownego zaangażowania i wigoru12. Hetman stał
w opozycji królewskiej, pielęgnował więzi z Gustawem Adolfem
oraz elitami szwedzkimi. Według Ludwika Camerariusa książę
Radziwiłł wolałby zerwać unię Polski i Litwy niż walczyć z Gustawem Afolfem. Czarę goryczy przelał „spisek orleański” mający na celu detronizację Zygmunta III Wazy, w którym uczestniczył litewski hetman13.
Badając wywiad i kontrwywiad warto byłoby się przyjrzeć
służbom specjalnym Republiki Weneckiej, jak również monarchiom absolutnym z XVII i XVIII wieku, które to bardzo ceniły
przewidywanie w porę zamiarów ewentualnych rywali. Specjalne komórki wywiadowcze funkcjonowały już w armii pruskiej
Fryderyka Wielkiego. Ich znaczenie wzrosło jeszcze bardziej
podczas wojen napoleońskich i dalszych podbojów kolonialnych. Rozkwit komunikacji, technologii, odkrycie telegrafu,
zdjęć i aparatów telefonicznych, zwyżkowa szybkość przepływu
danych ulepszały zdolności operacji wywiadu służb specjalnych.
2. Współczesne służby bezpieczeństwa
XX wiek przyniósł rywalizację dwóch mocarstw Anglii i
Francji. Oba państwa mogły się pochwalić długą tradycją w
dziedzinie służb specjalnych. Wzorce francuskiej i angielskiej
struktury tajnych służb zawierały w sobie wywiad zewnętrzny,
11 L. Sikora, Szwedzi i Siedmiogrodzianie w Krakowie od 1655 do 1657 roku,
Kraków 1908, s. 85.
12 H. Wisner, Wojna polsko-szwedzka w Inflantach 1621-1622, “Zapiski Historyczne”, t. 56, 1991, z. 4, s. 55.
13 U. Augustyniak, „Spisek orleański” w latach 1626-1628, Warszawa 1990, s. 87.
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kontrwywiad, wywiad wojskowy, morski i kolonialny. Warto
też wspomnieć o wywiadzie w cesarstwie niemieckim tzw. III b,
który to trwał długo pod różnymi rodzajami działalności. Mniej
imponujące służby specjalne cechowały Austro-Węgry, ichniejsze Evidenzburo, ograniczało się głównie do bezpieczeństwa wewnętrznego państwa zapominając o wywiadzie zagranicznym.
Taki stan rzeczy spowodowały liczne zagrożenia dla kraju tj.
ruchy narodowowyzwoleńcze – groźne, ponieważ AustroWęgry zamieszkiwało wiele różnych grup narodowościowych, a
gospodarka kraju nie była zbyt imponująca. Podobna sytuacja
dotknęła Rosję i Turcję. Turcja po stracie swojej dominującej pozycji w regionie starała się jedynie utrzymać stabilność. Dlatego
koncentrowała się głownie na nadzorze wewnętrznym. Rosja
posiadała słynną Ochranę – policję polityczną, ale z braku wizji,
ambicji i finansów jej wywiad zagraniczny nie był zbyt imponujący. Dynastia Mandżurska władająca w Chinach, zagrożona w
swoich wpływach, ogarnięta represjami zmobilizowała niezliczone ilości tajnych szpiegów. Niedaleki sąsiad chińczyków, kraj
kwitnącej wiśni – Japonia szczyciła się sukcesami militarnymi w
wojnie z Rosją. Co było dowodem świetnej efektywności jej
służb specjalnych.
Dzięki I Wojnie Światowej organizacje wywiadowcze prosperowały. Rozwój technologii, różne wynalazki i osiągniecia
naukowców tj. radio czy telefon wprowadziły nową jakość w
komunikacji i co za tym idzie podsłuchu. Operacje zwiadowcze
zyskiwały na skuteczności dzięki skokom spadochronowym czy
zdjęciom z lotu ptaka (lotniczych). Dawne praktyki służb specjalnych rozwinięto do granic możliwości. Wzmocniono prace
wywiadu, szpiegów używano z fantazyjną dotąd siłą, zwiększono wywiad gospodarczy i propagandę polityczną. Przez okres
międzywojenny oraz II Wojnę Światową służby wywiadu i
kontrwywiadu jeszcze bardziej zintensyfikowały swoją niezbędną rolę w funkcjonowaniu każdego państwa. Ten okres przyczynił się do dużego rozwoju tajnych organizacji.
Zimna wojna to okres walki dwóch ideologii – kapitalizmu
z komunizmem oraz państw – Stanów Zjednoczonych z Rosją
(ZSRR). Prezydent USA Roosevelt ku niezadowoleniu premiera
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Wielkiej Brytanii Churchilla miał przyjazny stosunek do polityki
Stalina. Wyznawał on doktrynę izolacjonizmu swojego kraju.
Nie chciał się on mieszać w sprawy Europy, o czym świadczy
zapewnienie przywódcy ZSRR o szybkim wycofaniu się wojsk
amerykańskich ze starego kontynentu – w ciągu zaledwie
dwóch lat po wojnie14. Nic nie zapowiadało przyszłej „cichej
walki” obu mocarstw. Polityka USA względem Rosjan zmieniła
się po objęciu urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez
Trumana15 oraz odkryciu prawdziwych intencji i sposobu myślenia radzieckiego „sojusznika”. Wielkim szokiem dla całego
zachodniego świata było wykrycie, że dotychczasowy sojusznik
- ZSRR rekrutował i zainstalował w większości demokratycznych krajów swoich agentów na nieznaną dotąd szeroką skalę.
Jak grzyby po deszczu w krajach zachodnich wyrastały partie
komunistyczne finansowane i wspierane przez Rosję. Radzieckie
służby specjalne przodowały w swoich poczynaniach. 21 stycznia 1950 roku wybuchł jeden z większych skandali: wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu Alger Hiss został skazany za
szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego. Kilka dni później
na światło dziennie wychodzi informacja, iż Klaus Fuchs był
agentem radzieckiego wywiadu, który pracował bezpośrednio
przy budowaniu pierwszej bomby atomowej – Programie Manhattan. To dzięki temu działaniu komunistyczne mocarstwo
zbudowało tak szybko swoją własną wersję „broni zagłady”16.
Zaraz potem w Ameryce wdrożono specjalny program badania
lojalności urzędników państwowych. Odpowiedzią USA na niezwykle rozbudowaną i aktywną agenturę ZSRR było powstanie
CIA, która początkowo nie miała możliwości, ani uprawnień do
przeprowadzenia tajnych operacji, lecz już niedługo amerykańska Rada Bezpieczeństwa Narodowego poszerzyła zakres działań agencji o propagandę, wojnę gospodarczą, prewencyjne
działania bezpośrednie, w tym sabotaż, zapobieganie sabotażowi, działania niszczące i pomoc w ucieczkach, akcje wywrotowe
przeciwko wrogim państwom, w tym pomoc dla podziemnych
J. Walker, Trzecia wojna światowa, Kraków 2014, s. 32
Tamże, s. 54
16 J. Gaddis, Teraz już wiemy, Warszawa 1999, s. 127-128
14

15
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ruchów oporu, partyzantów i ruchów wyzwoleńczych tworzonych przez uchodźców, oraz wsparcie dla miejscowych grup
antykomunistycznych w zagrożonych krajach wolnego świata.
Miało to na celu „umożliwienie rządowi Stanów Zjednoczonych
wiarygodne wyparcie się wszelkiej odpowiedzialności w razie
ich wykrycia”17. Nowa agencja spisywała się świetnie i odnosiła
spektakularne sukcesy, jednak jej niezależność i tajny tryb działania wkrótce wyszedł na jej niekorzyść. Kennan tzw. architekt
polityki zimnej wojny wobec coraz większej skali i zuchwałości
CIA przyznał, że zalecenie tego sposobu działania było „największym błędem, jaki kiedykolwiek popełnił”18. Liczba misji i
ich skala nie pozwoliła CIA zostać w cieniu. Rola służb specjalnych znacznie wzrosła, mogły nawet obalać rządy całych krajów, tak jak udało się to CIA w Iranie i Gwatemali. Na początku
lat sześćdziesiątych agencja była postrzegana w całej Ameryce
Południowej i na Bliskim Wschodzie jako mityczne narzędzie
USA do pozbywania się niewygodnych rządów. Bezkarność
służb specjalnych Ameryki skończyła się przy wybuchu afery
Watergate. To czas, kiedy służby specjalne muszą dbać o swoją
pozycję w oczach opinii publicznej19.
Koniec zimnej wojny to ogromne zmiany w funkcjonowaniu, konstrukcji, organizacji i rozkwicie społeczności międzypaństwowej na różnych polach działania. Następująca globalizacja, nowe ideologie, rozwój technologii, tworzące się społeczeństwo informacyjne to frazy kluczowe startu XXI wieku20. Rozpad
bipolarnego porządku świata zmienił na najbliższe 25 lat w niebagatelny sposób międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa

NSC 10/2, „National Security Council Directive on Office of Special
Projects”, 18 czerwca 1948 r., FRUS, 1945-1950, Emergence of the Intelligence
Establishment, Washington 1996, s. 714.
18 W. D. Miscamble, George F. Kennan and the Making of American Foreign
Policy, 1947-1950, Pinceton 1993, s. 109.
19 R. Faligot, R. Kauffer, Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na
świecie, Warszawa 2006, s. 620
20 A. Tubielewicz, Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym,
Warszawa 2004, s. 15.
17
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narodowego i światowego21. Wydawałoby się, że rozpad ZSRR,
koniec globalnego konfliktu światowego uczynił świat bezpiecznym. Nic bardziej mylnego. Pojawiło się wiele konfliktów i kryzysów regionalnych, religijnych, narodowościowych czy etnicznych. W nowych czasach pokój na świecie w coraz większym
stopniu zależy od postępowania globalizacji. Dzięki nowej technologii i mediom przepływ informacji staje się dostępny dla
każdego. Na przykład biedny Pakistańczyk może zobaczyć bogactwo Beverly Hills, staje się świadomy różnic poziomu rozwoju i życia między państwami majętnymi i ubogimi, co może wywołać frustrację i niezadowolenie społeczne – potężny konflikt.
Nowe czasy przyniosły agencjom wywiadowczym świeżą i zintensyfikowaną formę terroryzmu i temu zagrożeniu będą najczęściej poświęcać swoje działania. Poza terroryzmem muszą się
zmierzyć także z wojną informacyjną. Co ciekawe terroryzm w
połączeniu z walką informacyjną tworzy nowe zagrożenie – cyberterrozym. Nowoczesny terrorysta korzystając z powszechnego dostępu do komputera i Internetu może bez problemu włamać się do sieci i systemów informatycznych by przykładowo
zmodyfikować oprogramowanie elektrowni atomowej doprowadzając do jej awarii – wybuchu. Od czasu wybuchu konfliktu
na Ukrainie w 2014 roku istny rekonesans przeżywają największe służby USA oraz Federacji Rosyjskiej. Ich działania mogą
przypominać znamiona zimnej wojny22.
Podsumowanie
Z powyższego opisu ewolucji służb specjalnych od starożytności do czasów współczesnych można dojść do wniosku o
istocie ich „tradycyjnej” roli w państwie. Według autora książki
„Służby specjalne w państwie demokratycznym” – S. Zalewskiego definiują ją następujące właściwości:

21 A. Żebrowski, Ewolucja Polskich Służb Specjalnych. Wybrane obszary walki
informacyjnej, Kraków 2005, s. 9.
22
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Renesans-szpiegostwa-Zimnawojna-miedzy-agentami-Rosji-i-USA-powrocila-ze-zdwojonasila,wid,15729745,wiadomosc.html?ticaid=114ff8 [dostęp 06.06.2015].
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„a) działalność tajnych służb jest widoczna w powiązaniu z
instytucją wiedzy – związek ten ma charakter stały – opisywanie
działalności tajnych służb bez odniesienia do kręgów decyzyjnych
(ośrodka władzy, dysponenta służb) wydaje się nie mieć sensu;
b) celem tajnych działań jest zdobywanie bądź ochrona informacji; c) istotą metodyki zdobywania i ochrony informacji jest
tajemnica;
d) tajemnica jest również czynnikiem potęgującym wpływ
na procesy decyzyjne w państwie;
e) do działań tajnych wykorzystuje się osoby pozostające, z
racji wykonywanych zwodów, w naturalnym – społecznym
obiegu informacji, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli (handlarzy, podróżników, kurierów pocztowych czy prostytutek);
f) instytucje zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją informacji, pośredniczeniem w jej wymianie są zatem naturalnym
polem aktywności służb;
g) ludzie wykonujący (z powodzeniem) tajne misie cieszą
się dużym zaufaniem rządzących i mogą uzyskiwać wpływ na
ich decyzje;
h) ranga tajnych działań jest w państwie zawsze relatywnie
wysoka, zawsze również wykazuje tendencję rosnącą w sytuacji
wewnętrznych konfliktów, walki o władzę, akcji zbrojnej czy też
zbrojnego konfliktu”23.
Wywiad można określić jako organizację, której zadaniem jest
zdobywanie danych niezbędnych dla bezpieczeństwa państwa,
natomiast kontrwywiad najczęściej zajmuje się zwalczaniem pracy
obcego wywiadu. Literatura przyjmuje
wywiad jako
„jeden ze sposobów działalności, polegającej na zbieraniu i opracowywaniu przez wyspecjalizowane służby wiadomości o innych
państwach w celu wykorzystania ich w interesie własnego państwa”24. Natomiast w innym przykładzie z monografii: „wywiad to
jeden ze sposobów rozpoznania strategicznego, polegający na zbieraniu za granicą wiadomości o danym kraju; organizacja, instytucja
23 S. Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2005,
s. 21-22.
24 S. Hoc, Zagadnienia odpowiedzialność karnej za szpiegostwo, Warszawa
1985, s. 36.
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zbierająca te informacje; rzadziej służba śledcza na terytorium własnego kraju”25. W przytoczonym cytacie można jedynie nie zgodzić
się w sytuowaniu wywiadu w relacji do operacji śledczych na powierzchni własnego państwa. W innym ujęciu wywiad to „organizacja wyspecjalizowana w zbieraniu wiadomość o innych państwach oraz opracowywaniu ich w celu wykorzystania w sferze
politycznej, ekonomicznej i militarnej na użytek własnego państwa”26. Pozaprawne środki, jakimi może posługiwać się wywiad
przy uzyskiwaniu danych określa ten cytat: „zazwyczaj państwowe organy, których zadaniem jest nielegalne zdobywanie niedostępnych innymi sposobami informacji o politycznych, gospodarczych, wojskowych i innych działaniach kraju będącego przedmiotem zainteresowania”27.
Kontrwywiad zaś w ujęciu być może zbyt szerokim to
„określenie organów specjalnych, zazwyczaj państwowych, których zadaniem jest walka z bezprawną działalnością zagrażającą
bezpieczeństwu państwa”28. Kontrwywiad można jeszcze definiować jako „działania, podejmowane celem udaremnienia wysiłków wrogich służb wywiadowczych w penetrowaniu lub dekonspirowaniu własnej służby wywiadowczej i jej operacji”29.
Powyższy cytat uwidacznia nam rolę kontrwywiadu jako jednostkę usługową wobec własnego wywiadu. Jest to drobny zakres możliwych posunięć kontrwywiadu. Można przyjąć, że
funkcja wywiadu jest zewnętrzna wobec kraju, ponieważ ukierunkowana jest na zdobywanie informacji niezbędnych z punktu
widzenia państwa. Analogicznie kontrwywiad sprawuje zarazem rolę wewnętrzną, ponieważ ma chronić zasoby danych własnego kraju przed ich zdobyciem przez wrogi wywiad. Kolejną
różnicą pomiędzy tymi dwoma zagadnieniami jest związek pomiędzy ich aktywnością, a normami prawa danego państwa.
Zadaniem wywiadu jest przecież zdobywanie danych na terenie
red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Lempieka , Słownik języka polskiego,
Warszawa 1989.
26 S. Hoc, Zagadnienia odpowiedzialności…, cyt. wyd., s. 36.
27 K. Wojciechowski, Encyklopedia szpiegostwa, Warszawa 1995, s. 281.
28 S. Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2005, s. 25.
29 J. Piekałkiewicz, Dzieje szpiegostwa…, cyt. wyd. s. 11.
25
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obcym (innego państwa), gdzie jego poczynań nie chroni prawo.
Szpiegostwo w większości państw jest przecież przestępstwem.
Kontrwywiad poprzez specyfikę swojej działalności jest chroniony przez prawo, ponieważ swoje operacje wykonuje legalnie
(powinien) na terenie swojego kraju. W zależności od państwa
wywiad i kontrwywiad może być prowadzony przez jedną organizację lub dwie samodzielne. Interpretację służb specjalnych
jako wywiadu i kontrwywiadu obejmuje „zbiorcze określenie
wszystkich służb wywiadowczych cywilnych i wojskowych oraz
innych służb bezpieczeństwa, których działalność odbiega od
zwykłej praktyki policyjnej. Należą do nich między innymi wywiady i kontrwywiady cywilne i wojskowe, specjalne jednostki
antyterrorystyczne i do walki z narkomanią oraz służby bezpieczeństwa zajmujące się ochroną przedstawicieli państw, ważnych budynków (…), interesów ekonomicznych oraz specjalne
formacje w ramach policji, policji dla cudzoziemców”30.
Streszczenie
Artykuł ma na celu zaprezentowanie historii służb specjalnych – od starożytności do współczesności. Z powodu ograniczonego zakresu artykułu w aspekcie pojemnościowym jest to
subiektywny dobór przedmiotu analizy (dla autora najbardziej
reprezentacyjne w historii społeczno – politycznej świata), ale
dający czytelnikowi możliwość zapoznanie się z tak ciekawym i
jak na razie nie analizowanym zagadnieniem jakim jest zależność między bezpieczeństwem państwowym a służbami bezpieczeństwa. Treść artykułu balansuje między przedstawieniem
historycznym zagadnienia a próbą jego krytycznej analizy.
Summary
National security and services specjalne - brief historical analysis
The article is to present the history of the special services from antiquity to the present day . Due to the limited scope of
the article in terms of capacitance is a subjective selection of the
object analysis ( the author of the most representative in the
history of socio - political world ) , but gives the reader the
30

K. Wojciechowski, Encyklopedia szpiegostwa, Warszawa 1995, s. 224.
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opportunity to familiarize themselves with such an interesting
and as yet not analyzed question of what is the relationship
between the security of the state and security services. The article
balances between the presentation of the historical issues and
attempt his critical analysis .
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Anna Reterska-Trzaskowska

ANALIZA PORÓWNAWCZA REGULACJI PRAWNYCH
DOTYCZĄCYCH UCHODŹCÓW W POLSCE I AUSTRALII
Wstęp
Każde państwo indywidualnie reguluje kwestię dostępu do
swoich granic. Jest to uzależnione od wielu czynników, w tym
od przyjętej polityki, sytuacji geopolitycznej, zamożności państwa, a także nasycenia rynku pracy. Istotny jest tutaj również
wpływ danego kręgu kulturowego, stosunku państwa do praw
człowieka oraz jego ustroju politycznego.
Uwzględniając obecny kryzys europejski związany z masowym napływem imigrantów, w tym uchodźców, Australia jest ciekawym przypadkiem odmiennej kultury i polityki w kwestii polityki migracyjnej. K. Iglicka wskazuje natomiast, że tworzony zarys
wspólnej europejskiej polityki migracyjnej zmierza w kierunku
adaptacji zasad polityki krajów tradycyjnie imigracyjnych,
takich jak USA, Kanada czy właśnie Australia1. Polska zaś
jako państwo należące do Unii Europejskiej, ze względu na
znaczny proces „europeizacji” prawa wewnętrznego, odzwierciedla w dużej mierze regulacje wspólnotowe dotyczące przepływu cudzoziemców, które są wspólne dla większości tego
kręgu kulturowego z jednej strony2. Z drugiej zaś jest nadal państwem homogenicznym i stosunkowo młodym na globalnej mapie potencjalnych imigrantów. Z powyższych względów warto
porównać regulacje obydwu państw w zakresie reglamentacji

K. Iglicka, Polityka migracyjna Polski – kierunki rozwoju w ramach obszaru
migracji pracowniczej, [w:] M. Zubik [red.], Ziemia obiecana czy przystanek w
drodze? Promised Land or Just a Stop on the Way?. Warszawa 2010, s. 258
2 J. Jagielski, Kilka uwag o polskim prawie o cudzoziemcach na obecnym etapie
[w:] Status prawny cudzoziemca w Polsce, [red. nauk.] M. Zdanowicz, Białystok
2007,
s.
105-118,
dostępne
na:
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3324/1/BSP_2_200
7_Jagielski.pdf, s. 108-109
1
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napływu cudzoziemców, a w szczególności ich specyficznej
grupy, jaką są uchodźcy.
Polska oraz Australia różnią się pod wieloma względami.
W tym także, jeśli chodzi o historię migracji ludności. Australia
jest typowym państwem napływowym, zaś Polska przez dziesięciolecia była raczej państwem emigracyjnym.
Przed omówieniem kwestii prawnych, warto również podkreślić pewne podstawowe różnice i podobieństwa między tymi
dwoma jurysdykcjami. Różnice te dotyczą liczby ludności, systemu prawnego oraz rodzajów i stopnia migracji. Australia ze
względu na swoje położenie geograficzne jest bardziej podatna
na spontaniczne przypływy cudzoziemców drogą morską3. W
Polsce zaś dominuje migracja ze wschodu na zachód. Australia
jest państwem federalnym; Polska zaś jest państwem unitarnym.
Pobieżna ocena legislacji australijskiej i polskiej może
wskazywać, że postępowanie w sprawie o nadanie statusu
uchodźcy jest bardzo podobne. W obu krajach początkowe ustalenia dokonywane są przez odpowiednie urzędy. W Australii
jest to Departament do spraw Imigracji i Spraw Wielokulturowości (DIMA)4, w Polsce jest to Urząd do Spraw Cudzoziemców.
W przypadku negatywnej decyzji wnioskodawca ma prawo
odwołać się do niezależnego sądu. W Australii, jest to Trybunał
do spraw Odwołań Uchodźców (RRT), zaś w Polsce jest to Rada
ds Cudzoziemców, a następnie wojewódzki sąd administracyjny. Jednak na tym podobieństwa się kończą, gdyż każdy z tych
systemów cechuje zupełnie inna polityka migracyjna, inne są jej
założenia, a także odmienne czynniki legły u jej podstaw.
Australijskie doświadczenia w kształtowaniu polityki imigracyjnej są znamienne. Od początku swojego istnienia brytyjskie kolonie, a od 1901 r. Związek Australijski, angażował się w
pozyskiwanie imigrantów w celu zaludnienia ziemi. Dominowała wtedy „polityka białej Australii”, która w zmierzała do zbudowania „białego” egalitarnego i dostatniego społeczeństwa.
3 J. Donald, We don’t know how lucky we are, mate, Australian and New
Zealand
Refugee
Law
A
Comparison,
dostępne
na:
http://www.refugee.org.nz/Reference/lucky.html#7.
4 J. Donald, op. cit.
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strachem, w obawie przed masowym napływem przybyszy z
gęsto zaludnionych sąsiednich obszarów Azji i zalania rynku
pracy przez tanią siłą roboczą5. W ramach tej polityki dokonywano weryfikacji przybywających do Australii cudzoziemców
poprzez stosowanie testu dyktanda w wybranym przez urzędnika języku europejskim oraz nakładano finansowe kary na
przewoźników za umożliwienie przybycia do australijskich
brzegów niepożądanych osobników, zwykle identyfikowanych
ze względu na kolor skóry6.
Dopiero w okresie powojennym następowała stopniowa
zmiana tendencji politycznych. Jednym z celów oficjalnej polityki migracyjnej stało się zwiększanie co roku ludności kraju o 1%,
przy czym stosowne programy pierwotnie koncentrowały się na
pozyskiwaniu osób z Wielkiej Brytanii, a z czasem także z innych krajów Europy Zachodniej7. Jak wskazuje J. Lencznarowicz,
pod koniec pierwszej połowy XX wieku Australia charakteryzowała się wyjątkowym, zwłaszcza w społeczeństwach o rodowodzie imigracyjnym, ujednoliceniem kulturowym i językowym8. Od tej zasady zaczęto odchodzić w latach sześćdziesiątych, kładąc nacisk na indywidualne walory potencjalnych imigrantów, niezależnie od tego, z jakiej części świata pochodzą9.
Oznaczało to odejście od „polityki białej Australii” i zapoczątkowanie polityki wielokulturowości10. Na przełomie lat osiemdziesiątych wprowadzono innowacyjny, funkcjonujący do dziś
system punktowy, który opiera się na kwalifikacjach, preferowanych na australijskim rynku pracy. którego celem jest mak5 J. Lencznarowicz, Przemiany australijskiej polityki imigracyjnej Po II wojnie
światowej i ich konsekwencje, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, vol. 39, nr
4, 2013, dostępne na: http://docplayer.pl/10514812-Przemiany-australijskiejpolityki-imigracyjnej-po-ii-wojnie-swiatowej-i-ich-konsekwencje.html, s. 19-20
6 Ibidem, s. 20-21
7 W. Anioł, Imigranci zarobkowi w Australii, Polityka Społeczna nr 7/2009,
dostępne na: http://www.ipiss.com.pl/wpcontent/uploads/downloads/2012/10/ps_7_2007_w_aniol.pdf, str. 28
8 J. Lencznarowicz, op. cit., s. 21
9 W. Anioł, op. cit., str. 28
10 P. Pleskot, Nietrafne klasyfikacje? O przydatności teorii migracyjnych w badaniu polskiej emigracji lat 1980. (na przykładzie Australii) , Central and Eastern
European Migration Review, 2013, s. 57
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symalne dostosowanie populacji i profilu przyjmowanych imigrantów do aktualnych potrzeb australijskiej gospodarki i społeczeństwa11.
Z uwagi jednak na istotne zmiany pojawiające się we
współczesnych tendencjach migracyjnych, współczesna polityka
migracyjna Australii zaczęła się zmieniać oraz coraz bardziej
radykalizować w kwestii dotyczącej migracji przymusowej.
Wskazać należy, że Australia związana jest zobowiązaniami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony praw człowieka,
takimi jak: Międzynarodowy Pakt Praw Cywilnych i Politycznych, Międzynarodowych Pakt Praw Ekonomicznych, Socjalnych oraz Kulturalnych, Konwencja przeciwko Torturom i Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu, a także Konwencja o Prawach Dziecka. Powyższe akty zawierają m.in. prawo do wolności od arbitralnego zatrzymania. Powyższe regulacje dotycząc wszystkich imigrantów,
niezależnie od tego w jaki sposób i gdzie oni przyjadą i czy będą
posiadać wizę czy też nie.
Australia jest również stroną Konwencji dotyczącej statusu
uchodźców z 1951 oku, wobec czego obowiązuje ją zasada nonrefoulement, zakazująca odsyłania osób spełniających definicję
uchodźcy do kraju, gdzie ich życie lub wolność byłyby zagrożone12. Dopiero jednak wprowadzenie w 2011 roku do ustawy o
migracji zmian stworzyło system ochrony uzupełniającej w Australii13. Ustawa o migracji z 1958 roku14 stanowi podstawę
prawną dla wszystkich rodzajów migracji i wiz w Australii, w
tym dla pomocy humanitarnej15.

W. Anioł, op. cit., str. 28
Asylum seekers and refugees guide, Australian Human Rights Commission,
https://www.humanrights.gov.au/our-work/asylum-seekers-andrefugees/asylum-seekers-and-refugees-guide
13 J. McAdam, Australian Complementary Protection: A Step-By-Step Approach,
Sydney Law Review vol. 33, 2011, s. 687
14 Migration Act z 1958 roku, dostępne na:
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ma1958118/s9a.html
15 Australian Government, http://www.roads-torefuge.com.au/whois/whois_government.html
11

12
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Zgodnie z Programem Humanitarnym, państwo to przyjmuje każdego roku określoną liczbę uchodźców lub osób, które
potrzebują specjalnego wsparcia humanitarnego. Program Humanitarny składa się z dwóch elementów:
3. przesiedlenia zamorskiego – dla osób, którym
odmówiono statusu uchodźcy (i innych, co do których
występuje potrzeba ochrony), w innym państwie, zanim dotrą
do Australii16.
4. przesiedlenia wewnątrzkrajowego – dla osób, którzy
dotarły już do Australii z ważną wizą i złożyły skuteczny
wniosek o azyl po swoim przyjeździe17.
Z powyższego programy wynika, że Australia różnicuje sytuację imigrantów pozostających poza terenem tego państwa, od
sytuacji imigrantów, którzy dotarli już do jej wybrzeży i dopiero
potem złożyły wniosek o azyl.
Natomiast, zgodnie z ustawą o migracji z 1958 roku ubiegający się o azyl, którzy docierają do Australii bez ważnej wizy,
muszą być przetrzymywani w zamkniętych ośrodkach imigracyjnych, dopóki nie otrzymają wizy lub nie zostaną wydaleni z
Australii. Nie ma granic czasowych przetrzymywania w takich
ośrodkach. Niektórzy spędzają w nich długie okresy, czekając na
rozpoznanie ich wniosku o status uchodźcy, na dojście do zdrowia, na identyfikację i przejście punktów kontrolnych lub oczekując wydalenia z Australii, jeśli nie zostanie im nadany status
uchodźcy lub nie otrzymają innej, komplementarnej ochrony.
Istnieją też alternatywne wobec ośrodków zamkniętych
rozwiązania. Rosnącej liczbie osób ubiegających się o azyl, po
spędzeniu początkowego okresu w zamkniętych ośrodkach, pozwala się osiąść w społeczeństwie, dopóki ich wnioski nie zostaną uwzględnione. Istnieją też wizy pomostowe. Komisja Praw
Człowieka z uznaniem zaobserwowała zwiększone wykorzysta-

16 Offshore – Resettlement, Departament of Immigration and Border Protection, dostępne na: http://www.border.gov.au/Trav/Refu/Offs#
17 Onshore – Protection, Departament of Immigration and Border Protection, dostępne na: http://www.border.gov.au/Trav/Refu/Onsh
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nie tych alternatywnych środków, jednakże nadal tysiące osób są
przetrzymywane w ośrodkach zamkniętych18.
Wnioski osób ubiegających się o azyl, które przybywają do
Australii z ważną wizą, a następnie ubiegają się o ochronę (czyli
w ramach programu ochrony lądowej wspomnianego wyżej) są
oceniane poprzez nadanie statusu uchodźcy lub przyznanie
komplementarnej ochrony.
Podstawowej oceny, czy dana osoba jest uchodźcą w rozumieniu ustawy o migracji dokonuje Departament Imigracji i
Ochrony Granic. W niektórych przypadkach danej osobie nie
może być przyznany status uchodźcy, ale może jednak stać w
obliczu poważnych naruszeń praw człowieka, takich jak tortury,
jeśli powróci do swojego kraju pochodzenia. W tej sytuacji, jeżeli
osoba ubiegająca się o azyl okaże się nie być uchodźcą, Departament oceni, czy osoba ta spełnia kryteria ochrony uzupełniającej. Jeżeli dana osoba zostanie uznana za uchodźcę lub uznane
zostanie, że obejmuje ją ochrona uzupełniająca (komplementarna), i przy założeniu, że spełnia ona wymagania dotyczące
zdrowia, tożsamości i bezpieczeństwa, osoba taka otrzyma wizę
ochronną19.
Osoby, którym Departament odmówił ochrony na wstępnym etapie mogą odwołać się do Trybunału ds. Odwołań
Uchodźców (RRT), a następnie w określonych przypadkach do
Odwoławczego Trybunału Administracyjnego (AAT). W wyjątkowych okolicznościach mogą wnosić o interwencję Ministra, w
celu przyznania im wizy ze względów humanitarnych i przez to
umożliwienie im pozostania w Australii. W przypadku gdy i
taka forma ochrony nie zostanie przyznana, wnioskodawca zostaje wydalony z Australii20.
Od sierpnia 2012 roku nastąpił szereg zmian w prawie i polityce dotyczącej osób, które przybywają do Australii w poszu-

18 Alternatives to detention, Australian Human Rights Commission,
https://www.humanrights.gov.au/alternatives-detention
19 M. Crock, B. Saul, A. Dastyari, Future Seekers II: Refugees and Irregular Migration in Australia, Sydney 2006, s. 62
20 Ibidem, s. 62
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kiwaniu ochrony bez ważnej wizy. Instrumenty prawne różnią
się w zależności od sposobu oraz daty przyjazdu imigranta21.
W sierpniu 2012 roku australijski rząd wprowadził system
„procedury państwa trzeciego” (third country processing) dla
osób, które przybyły do Australii drogą morską bez ważnej wizy. Zgodnie z tym systemem, osoby ubiegające się o azyl przypływające do Australii muszą niezwłocznie zostać odesłane do
państwa trzeciego, chyba że Minister ds. Imigracji i Ochrony
Granic zdecyduje inaczej. Co jest istotne w tym systemie, jeśli
osoby starające się o azyl zostaną odesłane do państwa trzeciego,
ich wnioski o ochronę zostaną rozpoznane zgodnie z jego wewnętrznym prawem22.
Powyższa regulacja będzie miała zastosowanie, gdy osoby
starające się o ochronę przybędą bezprawnie na łodziach po
sierpniu 2012 roku. Co do zasady zostaną one odesłane do Nauru lub Wysp Manus. Będą one jednak mogły pozostać w Australii jedynie po przyznaniu im wizy tymczasowej lub wizy
bezpiecznej przystani przedsiębiorczej23 – nie mogą oni wnioskować o stałą ochronę. Natomiast jeśli dotarli oni po 1 stycznia
2014 roku, będzie mieć wobec nich zastosowanie system ustalania statusu uchodźcy i komplementarnej ochrony w taki sam
sposób jak wobec osób, które mają ważną wizę.
W kwietniu 2015 roku wprowadzony został system oceny,
tzw. „szybkiej ścieżki” dla osób, które przybyły łodziami pomiędzy 13 sierpnia 2012 r. a 1 stycznia 2014 rokiem i które mogą
wnioskować o wizę24.
Zgodnie z procesem szybkiej ścieżki, Departament dokona
wstępnej oceny wniosku o ochronę. Jeśli Departament wyda
opinię negatywną, wnioskujący nie będzie mógł odwoływać się
Trybunału ds. Odwołań Uchodźców (RRT) od tej decyzji. Zamiast tego będzie mógł odwoływać się do nowo utworzonego
Urzędu do spraw Oceny Imigrantów (Immigration Assessment
Asylum seekers and refugees guide, op. cit.
Ibidem.
23 Safe Haven Enterprise visa, Departament of Immigration and Border
Protection, dostępne na: http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/79024 Asylum seekers and refugees guide, op. cit.
21

22
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Autority - IAA), jednak w znacznie ograniczonym zakresie. IAA
nie przeprowadza dowodu z zeznań ani nie uwzględnia żadnych informacji, które nie zostały podniesione w czasie pierwszego przesłuchania przez Departament. Inaczej niż RRT, IAA
nie może wydać decyzji zmieniającej, czyli przyznającej tymczasową ochronę, może jedynie zwrócić sprawę z powrotem do
powtórnego rozpatrzenia25.
W październiku 2012 roku rząd australijski wprowadził
"wzmocniony proces selekcji" wobec osób, które nielegalnie
przybywają drogą morską do Australii ze Sri Lanki.
Australijska Komisja Praw Człowieka wyraża obawy, że proces
ten może nie zawierać wystarczających zabezpieczeń przed wydaleniem objętych nim osób do kraju, gdzie istnieje rzeczywiste
ryzyko istotnej krzywdy (refoulement)26.
Zgodnie z tą procedurą dany cudzoziemiec jest przesłuchiwany przez dwóch funkcjonariuszy Departamentu. Jeżeli
Departament stwierdzi, że dana osoba podnosi okoliczności,
które mogą dotyczyć zakazu wydalania (non-refoulement), są oni
odsyłani do reżimu procedury państwa trzeciego. Jeżeli natomiast Departament oceni, że okoliczności podnoszone przez cudzoziemca nie kwalifikują go do ochrony, są oni wyłączani z
procesu oceny ochrony i odsyłani z powrotem do ich kraju pochodzenia27. W celu wdrożenia tego systemu, Parlament Federalny uchwalił zmiany do ustawy o migracji z 1958 roku oraz
instrumenty prawne wyznaczające Nauru oraz Papuę Nową
Gwineę (PNG) na „kraje procedury regionalnej” (regional processing countries).
Początkowo system ten miał dotyczyć jedynie osób, które
dotarły do australijskich zamorskich terytoriów, takich jak Wyspy Bożego Narodzenia. Jednakże w kolejnych miesiącach i latach rząd zaczął stopniowo rozszerzać zakres stosowania tej regulacji, tak, że objął nim wszystkie osoby przybywające bez pozwolenia drogą morską w dowolne miejsce w Australii. Następnie 19 lipca 2013 roku australijski rząd ogłosił Regionalne Poro25

Ibidem.
Ibidem.
27 Ibidem.
26

564

zumienie dotyczące Przesiedlenia z rządem Papui Nowej Gwinei, a następnie Memorandum Porozumienia z tym rządem, które razem stanowiły, że osoby przybywające w wyżej wskazany
sposób do Australii będą odsyłane do PNG w celu przeprowadzenia postępowania zgodnie z prawem PNG. Gdy w toku tego
postępowania okaże się, że dana osoba spełnia kryteria uchodźcy, będzie ona osiedlona w PNG, a nie w Australii. W przypadku odmowy nadania statusu uchodźcy osoba taka będzie odsyłana do państwa swojego pochodzenia, gdzie ma prawo pobytu.
Następnie podobne porozumienie zawarte zostało z Nauru.
Ostatecznie we wrześniu 2014 roku rząd australijski podpisał
Memorandum Porozumienia z rządem Kambodży, mocą którego osoby odesłane przez Australię do Nauru i uznane przez rządu tego państwa za uchodźców mogą być odesłane i osiedlane w
Kambodży28.
W czerwcu 2013 roku australijski Parlamentarny Wspólny
Komitet Praw Człowieka wyraził zaniepokojenie "brakiem
prawnie wiążących wymogów dotyczących minimalnych warunków w lokalnych regulacjach proceduralnych w Nauru i na
wyspie Manus. Komitet uznał, że rząd australijski nie wykazał,
że warunki te były zgodne z przepisami Międzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowego
Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o zakazie stosowania
tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego
traktowania albo karania. Komitet uznał, że łączny efekt ustaleń
„procedury lokalnej w państwach trzecich” mógł mieć istotny
wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne znajdujących się tam
osób, naruszając prawo do zdrowia i zakaz poniżającego traktowania29.
Transfer of asylum seekers to third countries, Australian Human Rights
Commission, dostępne na: https://www.humanrights.gov.au/ourwork/asylum-seekers-and-refugees/projects/transfer-asylum-seekers-thirdcountries
29 Examination of legislation in accordance with the Human Rights (Parliamentary Scrutiny) Act 2011, dostępne na:
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Huma
n_Rights/Completed_inquiries/2013/2013/92013/index
28
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W październiku 2014 roku Minister Imigracji i Ochrony
Granic ogłosił Opinię Philipa Mossa odnoszącą się do zarzutów
dotyczących warunków życia w ośrodku w Nauru. W opinii tej
potwierdzone zostały obawy Komisji, dotyczące tego bezpieczeństwa. Stwierdzono w niej, że nie były zgłaszane i udokumentowane zarzuty o napaść seksualną i wykorzystywania fizycznego w stosunku do dzieci30.
W ocenie australijskiej Komisji Praw Człowieka, wszystkie
osoby, które przybywają do Australii i wnoszą o azyl powinny
mieć wnioski rozpoznane na terytorium Australii w systemie
ustalania statusu uchodźcy i komplementarnej ochrony, na podstawie przepisów ustawy o migracji. Jeśli uzna się, że potrzebują
oni ochrony, powinni otrzymać wizę stałej ochrony i móc żyć w
Australii. Komisja ma poważne obawy, że system „procedury
państw trzecich” tworzy istotne ryzyko, że Australia może naruszać liczne zobowiązania dotyczące praw człowieka. W szczególności Komisja obawia się potencjalnego naruszenia zasady
non-refoulement, arbitralnych decyzji, warunków w obozach w
Nauru i Wyspach Manus, ochrony dzieci, wpływu na rodziny, w
tym potencjalnej separacji, sytuacji nietowarzyszących dzieci,
brak niezależnych mechanizmów kontroli31.
Z powyższej przedstawionych rozwiązań wyłania się
skomplikowany, wielopłaszczyznowy system, który nie jest jeszcze utrwalony i podlega ciągłym zmianom, często motywowanym politycznie oraz uwzględniającym panujące nastroje społeczne. Przedstawia on zasady, które poddają w wątpliwość
przestrzeganie przez Australię swoich międzynarodowych zobowiązań dotyczących przestrzegania praw człowieka. Świadczy on o zupełnie odmiennym kulturowo postrzeganiu aspektów migracji.
Przechodząc do analizy prawnej sytuacji Polski, wskazać
należy, że od początku lat 90. XX wieku obserwuje się znaczny
napływ cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

30
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Transfer of asylum seekers to third countries, op. cit.
Ibidem.

W związku z tym procesem Polska przekształciła się z kraju
emigracyjnego w kraj emigracyjno-imigracyjny32.
Wcześniej kwestia cudzoziemców była problemem marginalnym, gdyż ze względu na istniejący ówcześnie ustrój polityczny, Polska nie była krajem otwartym dla obcokrajowców.
Dopiero rozpoczęty po 1989 roku proces transformacji ustrojowej zapoczątkował nowe podejście do regulacji tej problematyki.
Ze względu na rozwijającą się gospodarkę, cz też kulturę, a także towarzyszące temu znoszenie barier politycznych, ekonomicznych i organizacyjnych, Polska stała się coraz częstszym
źródłem zainteresowań cudzoziemców33. Istotne jest również, że
Polska znajduje się na szlaku ruchów migracyjnych, w szczególności przebiegających ze wschodu na zachód Europy, zaś części
migrujących osób staje się krajem docelowym34.
I. Wrześniewska-Wal zauważa, że chociaż nie ma obecnie
normy prawa międzynarodowego, która nakazywałaby wpuszczać cudzoziemców na terytorium danego państwa, gdyż jest to
wewnętrzna kompetencja państwa, to jednak we współczesnym
świecie nie ma państwa, które wpuszczałoby na swe terytorium
wszystkich cudzoziemców bez jakichkolwiek ograniczeń, bądź
nie wpuszczałoby nikogo35. W Polsce kwestię tę reguluje między
innymi ustawa o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r.36, która
określa zasady i warunki przekraczania granicy i wjazdu na terytorium RP, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i
kontroli legalności tego pobytu oraz zasady wyjazdu z RP, a także właściwość organów i tryb postępowania w tych sprawach37.
Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach (dalej:
u.o.c.) cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa
polskiego38.
I. Wrześniewska-Wal, Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu
cudzoziemców na terytorium Polski, Probl Hig Epidemiol, 93(1), 2012, s. 136
33 J. Jagielski, op. cit., s. 108
34 Ibidem, s. 108
35 I. Wrześniewska-Wal, op. cit, s. 136
36 Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.
1650, z późn. zm.)
37 J. Jagielski, op. cit., s. 111
38 Ustawa o cudzoziemcach... , op. cit.
32
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Zgodnie zaś z ustawą z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
możliwe jest udzielnie cudzoziemcowi ochrony poprzez: nadanie statusu uchodźcy; udzielenie ochrony uzupełniającej; udzielenie azylu; udzielenie ochrony czasowej39.
Ustawa ta reguluje więc różne formy ochrony udzielanej
cudzoziemcom, jednakże w najszerszym stopniu odnosi się ona
do kwestii statusu uchodźcy, a dokładniej do postępowania w
sprawie o nadanie lub pozbawienie tego statusu. W zakresie materialnoprawnym tego statusu odsyła do regulacji międzynarodowych40. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 12 u.o.u.o.c. uchodźcą
mandatoryjnym jest cudzoziemiec uznany za uchodźcę przez
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw
Uchodźców, zgodnie z jego mandatem wynikającym z Konwencji Genewskiej oraz Statutu Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców zatwierdzonego rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 428(V) z dnia 14 grudnia 1950 r.41.
Artykuł 1A ust. 2 Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu
uchodźców z 28 lipca 1951 r. stanowi, że „termin »uchodźca« stosuje
się do osoby, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem
z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej
grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza
granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z
powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma
żadnego obywatelstwa i znajdując się, (na skutek podobnych zdarzeń),
poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie
chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa42.

Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 680, z późn.
zm.), art. 3 pkt 1-4.
40 J. Jagielski, op. cit., s. 111-112
41 Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom …, op. cit.
42 Konwencja dotycząca statusu uchodźców z sporządzona w Genewie w
dniu 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z dnia 20 grudnia 1991 r.) oraz Protokół dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r.
(Dz. U. z dnia 20 grudnia 1991 r.)
39
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Art. 13 u.o.u.o.c. wskazuje zakres podmiotowy statusu
uchodźcy i dotyczy on osób, które posiadają obywatelstwo innego państwa. W kolejnych artykułach ustawa precyzuje rozumienie poszczególnych kryteriów, zawiera katalog przesłanej negatywnych, a także reguluje kwestię udzielania ochrony uzupełniającej, w przypadku, gdy dana osoba nie spełnia kryteriów
uchodźcy43.
Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej do Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców, za
pośrednictwem komendanta oddziału Straży Granicznej albo
komendanta placówki Straży Granicznej, bezpośrednio na granicy lub w oddziale Straży Granicznej obejmującym swym zasięgiem Warszawę. Cudzoziemiec, który przebywa w strzeżonym
ośrodku, areszcie dla cudzoziemców, areszcie śledczym lub zakładzie karnym, składa wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej za pośrednictwem komendanta oddziału Straży Granicznej albo komendanta placówki Straży Granicznej obejmującego terytorialnym zasięgiem działania siedzibę strzeżonego
ośrodka, aresztu dla cudzoziemców, aresztu śledczego lub zakładu karnego44. Wniosek taki może złożyć również w imieniu
swojego małżonka oraz małoletniego dziecka cudzoziemca lub
jego małżonka45. Wniosek taki zawiera dane wnioskodawcy i
osoby, w imieniu której on występuje, określenie kraju pochodzenia oraz istotnych zdarzeń będących przyczyną ubiegania się
o status uchodźcy. Jest on składany na formularzu.
Następnie organ Straży Granicznej dokonuje czynności weryfikujących wnioskodawcę, m.in. ustala jego tożsamość, uzyskuje
dane i informacje niezbędne do wypełnienia formularza wniosku,
fotografuje go i pobiera od niego odciski linii papilarnych, ustala,
czy osoba, której dotyczy wniosek, posiada dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy lub czy przebywa na terytorium
Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom …., op. cit.
Art. 24 ust. 1-2 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz.
680, z późn. zm.).
45 Art. 25 ust. 1-2 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz.
680, z późn. zm.).
43
44

569

Rzeczypospolitej Polskiej legalnie, a także udziela wnioskodawcy
wszelkich niezbędnych informacji o przebiegu postępowania i
przysługujących mu prawach oraz przeprowadza z wnioskodawcą
indywidualną rozmowę. Następnie w ciągu 48 godzin od złożenia
wniosku przekazuje go Szefowi Urzędu46.
Dalsze postępowanie toczy się już przed Urzędem do
spraw Cudzoziemców. W toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej wnioskodawca jest obowiązany
przedstawić informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego sprawy, a w szczególności dotyczące jego wieku, przeszłych
doświadczeń mających znaczenie dla sprawy, tożsamości, obywatelstwa, krewnych, kraju i miejsc poprzedniego pobytu,
wcześniejszych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, trasy podróży oraz powodów złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej; udostępnić posiadane dowody
potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku
o udzielenie ochrony międzynarodowej, a także stawiać się na
wezwanie organu prowadzącego postępowanie w celu przesłuchania lub złożenia wyjaśnień47. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dowodów potwierdzających okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, okoliczności te można uznać za udowodnione, w przypadku gdy są
spełnione łącznie następujące warunki: wnioskodawca przedstawił wiarygodne i spójne informacje niezbędne do ustalenia
stanu faktycznego sprawy; wnioskodawca przedstawił wszystkie posiadane informacje i dowody służące do ustalenia stanu
faktycznego sprawy i szczegółowo wyjaśnił przyczyny braku
innych informacji i dowodów, zaś wyjaśnienia wnioskodawcy są
spójne, wiarygodne i nie są sprzeczne z zebranymi w sprawie
dowodami i materiałami48.
Art. 30 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 680, z
późn. zm.).
47 Art. 41 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 680, z
późn. zm.).
48 Art. 41 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 680, z późn. zm.).
46
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Wszczęcie postępowania powoduje z mocy prawa unieważnienie wizy, wygaśnięcie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP oraz wstrzymanie decyzji o wydaleniu do
dnia doręczenia cudzoziemcowi decyzji ostatecznej w sprawie o
nadanie statusu uchodźcy49.
W toku postępowania z wnioskodawcą przeprowadza się
wywiad statusowy, w toku którego zadaje się mu pytania związane z przyczynami jego przyjazdu do Polski, jego miejsca zamieszkania w kraju pochodzenia czy aktualnej sytuacji. Ma to na
celu wyjaśnienie okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Wnioskodawca może zgłaszać wszelkie
dowody, które potwierdzałyby istnienie przyczyn uzasadniających nadanie mu statusu uchodźcy, w tym zgłaszać świadków50.
Umożliwia mu się również złożenie dodatkowych wyjaśnień
dotyczących niespójności lub sprzeczności w jego oświadczeniach51. W niektórych przypadkach organizuje się kilka przesłuchań wnioskodawcy w celu weryfikacji złożonych przez niego
dokumentów czy innych dowodów52.
Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Szef Urzędu
do spraw Cudzoziemców, który po analizie materiału dowodowego wydaje decyzję. Decyzja powinna zostać wydana w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku53. Szef Urzędu powinien w pierwszej kolejności orzec o nadaniu lub odmowie nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy, a dopiero w przypadku
odmowy nadania statusu uchodźcy orzec o udzieleniu lub odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej54. Decyzja ta podlega
49 N. Rafalik, Cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce –
teoria a rzeczywistość (praktyka (stan prawny na dzień 31 grudnia 2011 r.), CMR
Working Papers 55/113, Warszawa 2012, s. 24-25
50 Ibidem, s. 24-25
51 Art. 44 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 680, z
późn. zm.).
52 N. Rafalik, op. cit., s. 24-25
53 Art. 34 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 680, z
późn. zm.).
54 Art. 47 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13.06.2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 680, z późn. zm.).
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zaskarżeniu w drodze odwołania do dwunastoosobowej Rady
do Spraw Cudzoziemców55. Decyzje Rady, jako organu II instancji są ostateczne. Cudzoziemiec niezadowolony z wydanej decyzji może w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji wnieść
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Rady, która, zanim przekaże ją do sądu, może
uwzględnić jej treść w całości56. Istotne jest, że samo wniesienie
skargi do WSA nie wstrzymuje wykonania decyzji o wydaleniu
cudzoziemca z terytorium RP. Jeśli WSA nie wyda postanowienia o wstrzymaniu jej wykonania, cudzoziemiec może zostać
deportowany przez Straż Graniczną do kraju pochodzenia57.
Generalnie w toku postępowania o nadanie statusu
uchodźcy cudzoziemiec ma prawo przebywać na terytorium
Polski oraz swobodnie się przemieszczać. W tym celu wydaje się
mu tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, zwane
dalej „zaświadczeniem tożsamości”58, które ważne jest przez
okres 90 dni, a po upływie tego okresu ważności, wydaje się kolejne zaświadczenie na okres 6 miesięcy59. Zaświadczenie to ulega zwrotowi, gdy wydana wobec decyzja w sprawie udzielenia
ochrony międzynarodowej stała się ostateczna, a także w przypadku opuszczenia terytorium RP przez cudzoziemca60.
Wyjątkiem są sytuacje, kiedy w stosunku do cudzoziemca
składającego wniosek o nadanie statusu uchodźcy pojawia się
konieczność ustalenia lub weryfikacji jego tożsamości; lub zebrania informacji, na których opiera się wniosek o udzielenie
55 Art. 89p ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz.
680, z późn. zm.).
56 N. Rafalik, op. cit., s. 12
57 Ibidem, s. 13
58 Art. 55 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 680, z
późn. zm.).
59 Art. 55a ust. 2 1) i 3 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r.
poz. 680, z późn. zm.).
60 Art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz.
680, z późn. zm.).
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ochrony międzynarodowej, a których uzyskanie bez zatrzymania byłoby niemożliwe – w przypadku istnienia znacznego
prawdopodobieństwa ich ucieczki; a także, gdy zachodzi konieczność wydania lub wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, gdy wobec wnioskodawcy toczy się postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu albo gdy wobec wnioskodawcy została wydana decyzja o zobowiązaniu do
powrotu, a wnioskodawca miał uprzednio możliwość złożenia
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wniosek ten został złożony jedynie
w celu opóźnienia wydania albo opóźnienia lub uniemożliwienia wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu; także w przypadku gdy wymagają tego względy obronności
lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; oraz w przypadku gdy istnieje znaczne
prawdopodobieństwo ucieczki cudzoziemca61.
W takich sytuacjach cudzoziemca umieszcza się w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców. Areszt dla cudzoziemców stosuje się, w przypadku gdy wnioskodawca lub
osoba, w imieniu której wnioskodawca występuje, nie podporządkowali się zasadom pobytu obowiązującym w strzeżonym
ośrodku lub istnieje ryzyko, że nie podporządkują się tym zasadom. Wyjątkiem są sytuacje, gdy mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo dla ich życia lub zdrowia; lub ich stan psychofizyczny może uzasadniać domniemanie, że byli poddani przemocy, a także gdy są małoletnimi bez opieki lub osobami niepełnosprawnymi62. Postanowienie w tym zakresie wydaje właściwy sąd rejonowy na wniosek organu Straży Granicznej, który
zatrzymał cudzoziemca, po jego wysłuchaniu63.
Art. 87 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 680, z
późn. zm.).
62 Art. 88a ust. 1-3 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz.
680, z późn. zm.).
63 Art. 88b ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz.
680, z późn. zm.).
61
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W pozostałych wypadkach cudzoziemcom ubiegającym się
o udzielenie statusu uchodźcy w Polsce przysługuje prawo uzyskania pomocy w wielu aspektach życia. Mogą oni wnioskować
o pomoc socjalną i opiekę medyczną, a także o pomoc w dobrowolnym powrocie do kraju, do którego mają prawo wjazdu64.
Pomoc socjalna obejmuje m.in.: zakwaterowanie w ośrodku
dla cudzoziemców, gdzie przysługuje całodzienne wyżywienie
zbiorowe lub ekwiwalent pieniężny w zamian za wyżywienie,
kieszonkowe na drobne wydatki osobiste, stałą pomoc pieniężną
na zakup środków czystości i higieny, na zakup odzieży i obuwia, naukę języka polskiego, pomoce dydaktyczne dla dzieci.
Możliwa jest również pomoc, polegająca na wypłacie świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem
kosztów opieki medycznej65. W takiej sytuacji osoby te co miesiąc otrzymują określoną kwotę pieniędzy, za którą muszą
utrzymać siebie i swoją rodzinę poza ośrodkiem.
Cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy przysługuje prawo do korzystania z pomocy integracyjnej, mającej ułatwić adaptację w nowym społeczeństwie. Jednakże pomoc ta
jedynie uchodźców, a więc niewielki odsetek ogólnej liczby
przymusowych migrantów w Polsce66.
Natomiast wobec pozostałych kategorii cudzoziemców
brak jest jakichkolwiek działań wspierających ich integrację67.
J. Godlewska wskazuje, że poważnym problemem polskiej
polityki integracyjnej jest brak szerszych działań preintegracyjArt. 70 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 680, z
późn. zm.).
65 Art. 71 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 680, z
późn. zm.).
66 Art. 89e ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 680, z
późn. zm.).
67 J. Godlewska, Migracje i imigranci w Polsce – skala, podstawy prawne, polityka, Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na
rzecz Europy Socjalnej”, Warszawa 2009, s. 11-12
64
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nych w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu
uchodźcy. Ponadto sytuacja socjalno-bytowa w wielu ośrodkach
bywa dalece niezadawalająca68.
Niemniej jednak Polska oficjalnie deklaruje wobec uchodźców realizację polityki integracji, której głównym założeniem jest
otwartość państwa przyjmującego na nowych przybyszów, a
która została oparta na działaniach inkluzyjnych, umożliwiających migrantom pełnoprawne uczestnictwo w życiu społecznym69. Jak wskazują A. Chrzanowska, K. Gracz, prawidłowo
realizowana polityka wielokulturowości chroni przed dążeniami
separatystycznymi i marginalizacją społeczną migrantów z jednej strony oraz przed całkowitą asymilacją kosztem utraty bogactwa płynącego z różnorodności – z drugiej70.
Powyższa analiza wskazuje, że systemy prawne Polski i
Australii dotyczące imigrantów, a w tym uchodźców znacznie
się różnią, w szczególności w zakresie zastosowanego podejścia
do tej kategorii osób. Szczegółowo przedstawione procedury
obu państw miały na celu pokazanie, że w ogólnym zarysie podobne, to jednak postępowanie o nadanie statusu uchodźcy
opiera się w obu państwach na zupełnie różnych założeniach
oraz różne są rezultaty tych procedur.
Z jednej strony polityka wielokulturowości realizowana w
Australii sprawia, że kraj ten jest teoretycznie otwarty na przybyszów z zewnątrz, z drugiej strony wzrost ruchów migracyjnych w regionie Pacyfiku sprawia, że Australia dość rygorystycznie traktuje nielegalnych imigrantów. Ponadto australijski
system daleki jest od politycznej poprawności w traktowaniu
tych przybywających bezprawnie osób.
W Polsce natomiast kontrastuje dość jednolity i spójny system, który opiera się na poszanowaniu podstawowych praw
człowieka, wypływającym z ducha europejskiej kultury prawnej.
Polska z jednej strony jako kraj nadal homogeniczny nie posiada
dogodnych regulacji prawnych oraz socjalnych dla osiedlania się
Ibidem, s. 16-17
A. Chrzanowska, K. Gracz, Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji, red. A. Gutkowska, Warszawa 2007, str. 25
70 Ibidem, str. 29
68
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cudzoziemców, z drugiej jednak strony, właśnie ze względu na
brak masowych napływów imigrantów, obecna regulacja pozostaje nadal neutralna w tym zakresie. Wydaje się jednak, że na
obecnym etapie system australijski nie będzie mieć szerszego
zastosowania w kręgu europejskim, chociaż warto rozważyć
australijską asertywność i odnieść ją do naszych regulacji.
Streszczenie:
Artykuł ten przedstawia regulacje prawne dotyczące nadawania statusu uchodźcy w Polsce oraz w Australii. Uwzględniając
obecny kryzys europejski związany z masowym napływem imigrantów, w tym uchodźców, Australia jest ciekawym przypadkiem
odmiennej kultury i polityki w kwestii polityki migracyjnej. Polska
zaś jako państwo należące do Unii Europejskiej, ze względu na
znaczny proces „europeizacji” prawa wewnętrznego, odzwierciedla w dużej mierze regulacje wspólnotowe dotyczące przepływu
cudzoziemców, które są wspólne dla większości tego kręgu kulturowego. Porównanie obu procedur daje nową perspektywę na istniejące w Polsce rozwiązania i pozwala rozważyć ich przydatność
w europejskim kręgu kulturowym.
Abstract:
This article introduces the regulations of refugee status in
Poland and Australia. Taking into account the current European
crisis linked to the massive influx of immigrants, including
refugees, Australia is an interesting case of a different culture
and politics in migration policy. Poland, as a country belonging
to the European Union, due to the significant process of
"europeanisation" of domestic law, largely reflects the
community rules on the movement of foreigners, which are
common to most of the cultural sphere. The comparison of the
two procedures gives a new perspective on existing solutions in
Poland and allows to consider their usefulness in European
culture.
Key words: refugees, immigrants, foreigners

576

Bibliografia:
Literatura:
Iglicka K., Polityka migracyjna Polski – kierunki rozwoju w ramach obszaru migracji pracowniczej, [w:] M. Zubik [red.], Ziemia
obiecana czy przystanek w drodze? Promised Land or Just a Stop on
the Way?, Warszawa 2010
Jagielski J., Kilka uwag o polskim prawie o cudzoziemcach na
obecnym etapie [w:] Status prawny cudzoziemca w Polsce, [red. nauk.] M. Zdanowicz, Białystok 2007, s. 105-118, dostępne na:
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3324/
1/BSP_2_2007_Jagielski.pdf, s. 108-109
Donald J., We don’t know how lucky we are, mate, Australian and New Zealand Refugee Law - A Comparison, dostępne
na: http://www.refugee.org.nz/Reference/lucky.html#7.
Lencznarowicz J. , Przemiany australijskiej polityki imigracyjnej Po II wojnie światowej i ich konsekwencje, Studia Migracyjne Przegląd Polonijny, vol. 39, nr 4, 2013, dostępne na:
http://docplayer.pl/10514812-Przemiany-australijskiej-politykiimigracyjnej-po-ii-wojnie-swiatowej-i-ich-konsekwencje.html,
Anioł W., Imigranci zarobkowi w Australii, Polityka Społeczna nr 7/2009, dostępne na: http://www.ipiss.com.pl/wpcontent/uploads/downloads/2012/10/ps_7_2007_w_aniol.pdf,
Pleskot P., Nietrafne klasyfikacje? O przydatności teorii migracyjnych w badaniu polskiej emigracji lat 1980. (na przykładzie Australii) , Central and Eastern European Migration Review, 2013
McAdam, Australian Complementary Protection: A Step-ByStep Approach, Sydney Law Review vol. 33, 2011
Crock M., B. Saul, A. Dastyari, Future Seekers II: Refugees
and Irregular Migration in Australia, Sydney 2006
Wrześniewska-Wal I., Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, Probl Hig
Epidemiol, 93(1), 2012
Jagielski J., Kilka uwag o polskim prawie o cudzoziemcach na
obecnym etapie [w:] Status prawny cudzoziemca w Polsce, [red. nauk.] M. Zdanowicz, Białystok 2007, s. 105-118, dostępne na:
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3324/
1/BSP_2_2007_Jagielski.pdf,
577

Godlewska J., Migracje i imigranci w Polsce – skala, podstawy
prawne, polityka, Ekspertyza przygotowana w ramach projektu
„EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej”, Warszawa 2009
Chrzanowska, K. Gracz, Uchodźcy w Polsce. Kulturowoprawne bariery w procesie adaptacji, red. A. Gutkowska, Warszawa 2007
Rafalik N., Cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce – teoria a rzeczywistość (praktyka (stan prawny na dzień 31
grudnia 2011 r.), CMR Working Papers 55/113, Warszawa 2012
Strony internetowe:
Asylum seekers and refugees guide, Australian Human
Rights Commission, https://www.humanrights.gov.au/ourwork/asylum-seekers-and-refugees/asylum-seekers-andrefugees-guide
Australian
Government,
http://www.roads-torefuge.com.au/whois/whois_government.html
Offshore – Resettlement, Departament of Immigration and
Border Protection, dostępne na:
http://www.border.gov.au/Trav/Refu/Offs#
Onshore – Protection, Departament of Immigration and
Border Protection, dostępne na:
http://www.border.gov.au/Trav/Refu/Onsh
Safe Haven Enterprise visa, Departament of Immigration
and Border Protection, dostępne na:
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/790Transfer of asylum seekers to third countries, Australian
Human Rights Commission, dostępne na:
https://www.humanrights.gov.au/our-work/asylum-seekersand-refugees/projects/transfer-asylum-seekers-third-countries
Examination of legislation in accordance with the Human
Rights (Parliamentary Scrutiny) Act 2011, dostępne na:
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joi
nt/Human_Rights/Completed_inquiries/2013/2013/92013/index
Alternatives to detention, Australian Human Rights Commission,https://www.humanrights.gov.au/alternativesdetention
Akty prawne:
578

Migration
Act
z
1958
roku,
dostępne
na:
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ma195811
8/s9a.html
Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1650, z późn. zm.)
Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2012
r. poz. 680, z późn. zm.), art. 3 pkt 1-4.
Konwencja dotycząca statusu uchodźców z sporządzona w
Genewie w dniu 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z dnia 20 grudnia 1991
r.) oraz Protokół dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w
Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r. (Dz. U. z dnia 20 grudnia
1991 r.)

579

580

Adrian Poparda

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWACH
O ZOBOWIĄZANIE CUDZOZIEMCA DO POWROTU
PROWADZONE PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ W ZARYSIE
Wstęp
Cudzoziemcy1 napływający na terytorium RP zaczynają coraz częściej uważać Polskę jako miejsce docelowe swojej migracji. Polska staje się w miarę wzrostu gospodarczego państwem
atrakcyjnym do życia i pracy dla coraz większej grupy obywateli
państw nieraz bardzo odległych od Europy, nie tylko pod
względem geograficznym ale też kulturowym. Ich pobyt na terytorium RP nie zawsze jest legalny. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa konieczne jest zatem kontrolowanie czy cudzoziemcy przebywający w Polsce nie złamali zasad pobytu, a
tym samym porządku prawnego panującego w Polsce. Ponadto
oprócz samej kontroli ważny jest instrument prawny który
umożliwia dyscyplinowanie cudzoziemca i zmusza go do poniesienia konsekwencji nielegalnego pobytu- jest nim postępowanie
administracyjne w sprawach o zobowiązanie cudzoziemca do
powrotu prowadzone przez Straż Graniczną-ustawowo zobligowaną do zwalczania nielegalnej migracji2. Można zatem uznać,
iż postępowanie to stanowi główny instrument który dyscyplinuje cudzoziemca w wypadku złamania przez niego przepisów
migracyjnych.
Aby zrozumieć wobec kogo wszczyna się i prowadzi postępowanie w sprawach o zobowiązanie do powrotu należy poznać prawne definicje „cudzoziemca”. Ustawa z dnia 2 kwietnia
2009 r. o obywatelstwie polskim3 szczegółowo określa kto posiada obywatelstwo polskie, natomiast w ustawie o cudzoziemcach
1 Definicja

cudzoziemca została podana w dalszej części pracy.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. 1990
Nr 78 poz 462 z późn. zm.), art. 1.
3 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. 2012
poz. 261z późn. zm.).
2
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czytamy, że „cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego”4. Takie rozgraniczenie jednak nie wystarcza
aby prawidłowo stosować przepisy ustawy o cudzoziemcach. Są
bowiem grupy cudzoziemców wyłączonych spod jej przepisów.
Pomimo ta jednoznacznego podziału na obywateli RP i cudzoziemców ustawy o cudzoziemcach nie będziemy stosować m.in.
do członków misji dyplomatycznych5, obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z
nimi przebywają6. Ustawę stosujemy więc w stosunku do
wszystkich innych niż wymienionych powyżej obywateli
państw trzecich i apatrydów7.
Należy wyjaśnić również definicję „powrotu” cudzoziemca. Według art. 3 ust. pkt. 12 ustawy o cudzoziemcach, należy
przez to rozumieć wyjazd cudzoziemca do: kraju z którego pochodzi, państwa tranzytowego lub innego państwa trzeciego do
którego cudzoziemiec zdecydował się powrócić i przez które
został przyjęty.
Warto zauważyć, iż sam cudzoziemiec powinien opuścić
terytorium Polski zanim jego pobyt będzie nielegalny8. Instrument w postaci decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu- z określonym terminem powrotu9 (dawniej10 decyzja o zobo4 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013, poz.
1650 z późn. zm.), art. 3 ust. 2.
5 Tamże, art. 2 ust. 1.
6 Tamże, art. 2 ust. 2.
7 Apatryda- bezpaństwowiec.
8 Ustawa o cudzoziemcach...art. 299.
9 Warto zaznaczyć za A. Narożniak iż „[...]„powrót” ma zupełnie inne- niekoniecznie nawet negatywne- konotacje niż „wydalenie”, kojarzące się z wyrzuceniem,
czy surowo brzmiące „opuszczenie terytorium”.- Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu- nowa jakość w polskim prawie o cudzoziemcach? Refleksje o wdrożeniu dyrektywy
powrotnej,
[w:]
Studia
Prawa
Publicznego,2014,nr2(6),s.156,źródło:https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/105
93/13469/1/SPP%202(6)2014_Agnieszka_Narozniak.pdf, dostęp z dnia
14.03.2016 r. plik pdf.
10 Tj. w Ustawie o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr 128 1175).
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wiązaniu do opuszczenia RP) oraz decyzja zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu bez określonego terminu- która z mocy cytowanej wyżej ustawy podlega przymusowemu wykonaniu
(dawniej wydalenie cudzoziemca) które powinny skutecznie
wyegzekwować ciążące na cudzoziemcu obowiązki. Należy jednak podkreślić, iż postępowanie powrotowi jest oczywiście ostatecznością, stosowaną w wypadku nieprzestrzegania norm
prawnych przez obcokrajowców z państw trzecich11.
1. Kontrola legalności pobytu- podstawowe narzędzie
zwalczania nielegalnej migracji
Kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wykonują: Straż Graniczna i Policja w
zakresie przestrzegania przez cudzoziemców warunków wjazdu12 i pobytu na terytorium Polski13, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców i Wojewoda natomiast prowadzą kontrolę legalności pobytu
w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez te organy postępowań w sprawach o cudzoziemcach14. Ponadto, kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP prowadzą organy
Służby Celnej na zasadach określonych w cytowanej już ustawie
o cudzoziemcach. Kontrolę może przeprowadzić co najmniej
dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji lub Służby
Celnej. Podobnie, kiedy kontrolę legalności pobytu przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub urzędu wojewódzkiego, potrzebnych jest do tego
dwóch urzędników. Kontrolę mogą przeprowadzać wspólnie
funkcjonariusze wyżej wymienionych służb i upoważnieni pracownicy wspomnianych urzędów. Ustawa o cudzoziemcach
przewiduje także przypadki kiedy kontrolę przeprowadzić może
jeden urzędnik- w siedzibie ww. urzędów, lub jeden funkcjonaPaństwo nie należące do UE, Schengen, EFTA, EOG.
Ogólne zasady przekraczania granicy opisane są w ustawie z dnia 12
października 1990 r. o ochronie granicy państwowej -art. 14, oraz w ustawie z
dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin ( Dz. U.
2006 Nr 144 poz 1043 z późn. zm.).
13 Ustawa o cudzoziemcach..., art. 289 ust. 1.
14 Tamże, art. 289 ust. 2.
11
12
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riusz- gdy w toku innych czynności służbowych zajdą uzasadnione okoliczności aby ją przeprowadzić15. Art. 288 cytowanej
wyżej ustawy stanowi, że Cudzoziemiec w okresie pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany posiadać
ważny dokument podróży oraz dokumenty uprawniające go do
pobytu na terytorium Polski. Lista dokumentów które uprawniają cudzoziemców do przebywania na terytorium Polski (Strefy Schengen i Unii Europejskiej) jest bardzo długa. Najczęściej
będzie to wiza Schengen16, wiza krajowa17, karta pobytu, wydawana jeśli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na zmieszanie na
czas oznaczony trwający powyżej 3 miesięcy lub zezwolenie na
osiedlenie się18. Pomimo posiadanego tytułu pobytowego cudzoziemiec może przebywać na terytorium Polski nielegalnie, jeżeli
zaistnieją niektóre przesłanki zawarte w art. 302 ust 1 pkt 1-16
ustawy o cudzoziemcach, np. wykonuje pracę wbrew obowiązującym przepisom. Jeżeli w trakcie kontroli legalności pobytu
stwierdzono, iż pobyt cudzoziemca jest niezgodny z przepisami
prawa regulującymi warunki wjazdu i pobytu w Polsce, funkcjonariusz lub pracownik urzędu sporządza protokół z kontroli
legalności pobytu a jego kopię wydaje się skontrolowanemu cudzoziemcowi19. W przypadku kiedy pobyt cudzoziemca jest
zgodny z przepisami, pracownik urzędu sporządza notatkę
służbową a funkcjonariusz odnotowuje fakt przeprowadzenia

Tamże, art. 291 ust. 1-4.
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia
13 lipca 2009 r. (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009 , z późń. zm.), Wspólnotowy Kodeks Wizowy, art 2 . Wato też sięgnąć po Kodeks Graniczny Schengen.
17 Definicja wizy krajowej określona jest szczegółowo w Ustawie o cudzoziemcach- art. 3 ust. 21. Ponadto, w dziale IV cytowanej wyżej ustawy określa
się szczegółowe zasady wydawania wiz.
18 Szczegółowy opis zezwoleń czasowych wydawanych przez RP cudzoziemcom, oraz wydawanych dokumentów pobytowych ujęty jest w dziale V,
VI i VII ustawy o cudzoziemcach. Warto też sięgnąć po publikację Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, M. Łysienia (red.), Wydaw. Helsińka Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2015, źródło:
http://www.hfhr.pl/publication/cudzoziemcy-w-polsce-podrecznik-dlafunkcjonariuszy-publicznych/, plik pdf, dostęp z dnia 14.03.2016 r.
19 Ustawa o cudzoziemcach...,art. 296 ust. 1 pkt 1 i art. 297 ust 1,2 i 3.
15
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kontroli legalności pobytu w notatniku służbowym lub sporządza notatkę służbową20.
Cudzoziemiec, wobec którego zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu może
być zatrzymany na okres nie dłuższy niż 48 godzin21.
Katalog przesłanek które skutkują wszczęciem postępowania w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu określony został w art. 302 ust. 1 pkt 1-16 ustawy o cudzoziemcach.
W przypadku, jeśli wobec cudzoziemca toczy się postępowanie
w sprawie nadania statusu uchodźcy odmawia się wszczęcia
postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, chyba że cudzoziemiec złożył kolejny wniosek w sprawie
nadania mu statusu uchodźcy22.
2. Przebieg postępowania w zarysie
Należy zauważyć, że każde postępowanie administracyjne
i jego przebieg reguluje oczywiście Kodeks postępowania administracyjnego23.
W trakcie postępowania wykonuje się wszelkie niezbędne
czynności urzędowe aby wyjaśnić sprawę w sposób dokładny i
sumienny, mając tym samym na uwadze art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioski w sprawach uregulowanych w ustawie sporządza się w języku polskim, ponadto
wszelkie dokumenty służące za dowód w postępowaniu, sporządzone w języku obcym przedkładane są wraz z ich tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego24.
Wnioski w sprawach uregulowanych w ustawie sporządza
się w języku polskim, ponadto wszelkie dokumenty służące za
dowód w postępowaniu, sporządzone w języku obcym przedkładane są wraz z ich tłumaczeniem, dokonanym przez tłuma-

Tamże, art. 296 ust. 1 pkt. 2. znajdują się tam zapisy jakie elementy posiadać musi notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli legalności pobytu.
21 Tamże, art. 394 ust. 1.
22 Ustawa o cudzoziemcach…, art. 303 ust. 4.
23 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.).
24 Kodeks postępowania administracyjnego…, art. 8 ust. 1 i 2.
20
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cza przysięgłego25, Straż Graniczna w trakcie prowadzonego
postępowania administracyjnego zapewnia cudzoziemcowi
możliwość korzystania z pomocy tłumacza26. Przy wszczęciu postępowania w sprawach o zobowiązania do powrotu strona musi być zawiadomiona o wszczęciu i pouczona co do przysługującej jej praw -Straż Graniczna poucza, między innymi, cudzoziemca o możliwości złożenia wniosku o nadanie statusu
uchodźcy27. Dodatkowo, Straż Graniczna, informuje cudzoziemca o organizacjach pozarządowych zajmujących się udzielaniem
pomocy, w tym prawnej28.
W wypadku gdy zatrzymania cudzoziemca dokona Policja,
jest on niezwłocznie przekazywany właściwego ze względu jego
zatrzymania organu Straży Granicznej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu29.
W trakcie postępowania zbiera się dowody mające przyczynić się do wyjaśnienia sprawy30. Dowodami w tym szczególnym postępowaniu będą: protokół legalności pobytu cudzoziemca, protokół jego przesłuchania, analiza jego dokumentu
podróży i posiadanego tytułu pobytowego, np. stempli kontroli
granicznej, wiz, posiadanych przez cudzoziemca zezwoleń np.
na pracę. Jeżeli cudzoziemiec pozostaje w związku nieformalnym lub małżeńskim z ob. Polski na terytorium RP, bada się np.
czy małżeństwo nie zostało zawarte w celu obejścia przepisów.
Jedną z możliwych czynności weryfikacyjnych jest w takim wypadku przeprowadzenie wywiadu środowiskowego31. Wywiad
środowiskowy ma na celu weryfikację czy cudzoziemiec przebywa lub mieszka w miejscu przez siebie deklarowanym, czy
studiuje lub uczy się we wskazanej placówce, czy prowadzi
wspólne gospodarstwo domowe z partnerem bądź partnerką
życiową, można też ustalić miejsce pobytu małżonka cudzo-

25 Ustawa

o cudzoziemcach, art. 8.
Tamże, art. 327 ust. 1.
27 Tamże, art. 304.
28 Tamże, art. 328.
29 Tamże, art. 394 ust. 4 pkt. 1.
30 Art. 75 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.
31 Ustawa o cudzoziemcach…,art. 11 ust.1 pkt 1.
26
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ziemca lub osoby z którą żyje w konkubinacie oraz innych
członków jego rodziny32.
Prowadząc postępowanie w sprawach o zobowiązanie do
powrotu, Straż Graniczna obligatoryjnie bada czy nie zachodzą
przesłanki aby udzielić cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub pobytu tolerowanego33. Po zakończeniu
czynności, Komendant Placówki lub Oddziału Straży Granicznej
wydaje decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu34.
Innymi „alternatywnymi” możliwościami zakończenia postępowania o zobowiązanie do powrotu są: umorzenie35, odstąpienie od zobowiązania i udzielenie cudzoziemcowi zgody na
pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany o czym już wspomniano wyżej. Ponadto postępowanie
zawiesza się gdy zaistnieją okoliczności zawarte w art. 305 ustawy o cudzoziemcach, tj. w przypadku gdy wszczęto wobec cudzoziemca postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy
lub udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi36. Nie ma jednak możliwości zawieszenia postępowania o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu gdy cudzoziemiec złożył kolejny wniosek o nadanie mu statusu uchodźcy37.
Straż Graniczna wydając decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca
do powrotu musi wykonać tłumaczenia ustnego lub pisemnego
podstawy prawnej decyzji, rozstrzygnięcia oraz pouczenia, czy i
w jakim trybie służy odwołanie od decyzji organu38.
Wspomniany wcześniej pobyt humanitarny i tolerowany
nie powinny być nadawane pochopnie, bez gruntownego zbaTamże, art. 11; podano tam szczegóły dotyczące informacji jakie mogą zbierać funkcjonariusze SG w trakcie prowadzonego wywiadu środowiskowego.
33 Przesłanki te są opisane w art 348 i 351 ustawy o cudzoziemcach , ponadto artykuły w swojej treści odsyłają do przepisów zawartych w konwencjach międzynarodowych- Konwencji o prawach dziecka i Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
34 Tamże, art. 310. Warto jednak zauważyć, iż cytowana ustawa przewiduje wypadki gdy decyzji o zobowiązaniu nie wydaje się w ogóle- patrz art. 303.
35 Na zasadach określonych w Kodeksie postępowania...
36 Tamże, art. 305 ust. 1; art. 176.
37 Tamże, art. 305 ust. 2.
38 Tamże, art. 327.
32
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dania przesłanek które stanowią przesłanki do ich nadania, ponieważ stanowią szczególną i wyjątkową formę ochrony. Cudzoziemiec powinien najpierw wykorzystać wszelkie możliwe
drogi legalizacji swego pobytu, jeżeli chce pozostać w Polsce.
Przed wydaniem decyzji o udzieleniu zgody na pobyt humanitarny lub zgody na pobyt tolerowany właściwy organ Straży
Granicznej zwraca się do komendanta wojewódzkiego Policji i
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu czy nie istnieją okoliczności uniemożliwiające na wydanie zgody na
wspomniane pobyty39.
W dniu kiedy decyzja o zobowiązaniu do powrotu staje się
ostateczna następuje unieważnienie wizy krajowej, wygasa zezwolenie na pobyt czasowy, wygasa zezwolenie na pracę oraz
następuje unieważnienie zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego40. Decyzja o zobowiązaniu
cudzoziemca do powrotu wygasa z mocy prawa jeżeli cudzoziemiec posiada status uchodźcy lub zajdą pozostałe okoliczności określone w ustawie41.
3. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z
terminem i bez określonego terminu.
Decyzja „terminowa” jest po prostu samodzielnym wykonaniem przez zobowiązanego decyzji decyzji administracyjnej nakazującej mu wyjazd z Polski. Cudzoziemiec deklaruje dobrowolne
wykonanie decyzji Komendanta Placówki/Oddziału Straży Granicznej i samodzielnie ją wykonuje. W czasie wskazanym w decyzji
cudzoziemiec zobowiązuje się do dobrowolnego opuszczenia terytorium RP. W decyzji o której mowa w niniejszym paragrafie określa się termin dobrowolnego powrotu tj. od 15-30 dni liczony od
dnia doręczenia decyzji42 oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski. Zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski jest
uzależniony od przesłanek uzasadniających wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu ( określonych w art. 302
39 Tamże,

art. 359.
Tamże, art. 307 ust. 1 i 2.
41 Ustawa o cudzoziemcach…,, art. 306.
42 Tamże, art. 315 ust. 1.
40
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ustawy o cudzoziemcach) może zostać ustalony na okres od 6 miesięcy do 5 lat43. Ponadto w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do
powrotu określa się zakaz ponownego wjazdu na terytorium
państw Schengen i Polski na wypadek jeżeli cudzoziemiec w terminie określonym w decyzji nie opuścił terytorium Polski lub
przekroczył będzie usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa44. Termin dobrowolnego powrotu cudzoziemca może
zostać przedłużony zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 316
ust. 1, 2 ustawy o cudzoziemcach. Termin ten nie może być jednak
dłuższy niż 1 rok45.
Obywatelowi państwa trzeciego może zostać udzielone
wsparcie w jego dobrowolnym opuszczeniu terytorium RP jeżeli
spełni warunki określone w art. 334 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach. Pomoc w dobrowolnym powrocie obejmuje pokrycie kosztów podróży cudzoziemca, opłat administracyjnych związanych
z uzyskaniem dokumentu podróży wiz i zezwoleń, kosztów wyżywienia w podróży, pokrycia kosztów opieki medycznej, kosztów poniesionych przez podmiot który organizuje dobrowolny
powrót cudzoziemca; pokrycia innych kosztów związanych z
zapewnieniem cudzoziemcowi bezpiecznego i humanitarnego
powrotu46. Komendant Główny SG może zapewnić cudzoziemcowi finansowanie w dobrowolnym powrocie47.
Należy zaznaczyć, że po wykonaniu w terminie decyzji o
zobowiązaniu do powrotu cudzoziemiec może wnioskować do
organu który wydał decyzję, np. Komendanta Placówki Straży
Granicznej, o cofnięcie zakazu ponownego wjazdu. Cudzoziemiec musi spełnić również określone w ustawie warunki aby
taki zakaz został cofnięty48.

Tamże, art. 319.
art. 318 ust. 1 i 2.
45 Tamże, art. 316 ust. 3.
46 Ustalanie kosztów powrotu cudzoziemca określone jest szczegółowo w
art. 336 ustawy o cudzoziemcach, natomiast ww. cudzoziemiec ponosi co do
zasady koszty realizacji decyzji- za wyjątkiem przypadków określonych w
art. 337 cytowanej wyżej ustawy.
47 Tamże, art. 334 ust. 3.
48 Tamże, art. 320.
43

44 Tamże,
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Drugą formą decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jest decyzja bez określanego terminu powrotu. Decyzję
taką wydaje się gdy: istnieje prawdopodobieństwo ucieczki cudzoziemca lub wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa i porządku publicznego49.
W Ustawie o cudzoziemcach określono ponadto, kiedy istnieje szczególne niebezpieczeństwo ucieczki cudzoziemca- chodzi o przypadki gdy cudzoziemiec zadeklarował, że nie przyporządkuje się nakazom określonym w decyzji o zobowiązaniu do
powrotu, nie można ustalić jego tożsamości- nie posiada dokumentów które by ją potwierdzały, przekraczał lub usiłował
przekroczyć granicę wbrew obowiązującym przepisom, jego dane widnieją w wykazie cudzoziemców których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany lub widnieją w wykazie SIS (System Informacyjny Schengen) do celów odmowy wjazdu50.
W decyzji o zobowiązanie do powrotu bez określonego
terminu orzeka się o zakazie ponownego wjazdu na terytorium
Polski i Państw Schengen51.
Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu bez terminu podlega przymusowemu wykonaniu. Ponadto, decyzja
podlega przymusowemu wykonaniu gdy cudzoziemiec nie opuścił terytorium Polski w terminie określonym w decyzji o zobowiązaniu do powrotu, lub gdy po wydaniu tej decyzji:
a) zaistniało prawdopodobieństwo ucieczki cudzoziemca;
b) dalszy pobyt cudzoziemca na terytorium RP może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa
lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego52.
Podkreślić należy, że ustawa przewiduje przypadki kiedy
decyzji o zobowiązaniu nie wykonuje się:
a) cudzoziemiec jest w trakcie postępowania o nadanie mu
statusu uchodźcy53, pobytu humanitarnego, pobytu tolerowanego
49 Ustawa

o cudzoziemcach…, art. 315 ust. 2.
art. 315 ust. 3
51 Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 318 ust. 2 ww. ustawy.
52 Tamże, art. 329 ust. 1 i 2.
53 Chyba, że cudzoziemiec złożył kolejny wniosek w sprawie nadania mu
statusu uchodźcy, art. 330 ust. 2 cytowanej ustawy.
50 Tamże,
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bądź zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi, pobyt
czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego
pobytu na terytorium RP,
b) cudzoziemcowi udzielono zgody na pobyt tolerowany
lub humanitarny, albo zachodzą okoliczności do jego udzielenia,
c) cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela Polskiego lub
cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej i nie sprzeciwiają się temu
względy obronności i bezpieczeństwa państwa, ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego,
d) wobec cudzoziemca orzeczono zakaz opuszczania
kraju54.
4. Możliwość wstrzymania wykonana zaskarżonej decyzji
Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji może
nastąpić:
A) zgodnie z art. 61 § 2 ustawy o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi55, który to przepis mówi, że w razie
wniesienia skargi na decyzję lub postanowienie-organ, który
wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu
lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub części,
chyba, że zachodzą przesłanki , od których w postępowaniu
administracyjnych uzależnione jest nadanie decyzji lub
postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy
ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.
B) Zgodnie z zapisami ustawy o cudzoziemcach,
cudzoziemiec- ma prawo złożyć skargę na decyzję ostateczną o
zobowiązaniu
do
powrotu
do
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego. Jeżeli cudzoziemiec złoży jednocześnie
wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, jest ona
wstrzymywana do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez WSA, jeżeli
sąd zadecyduje o jej wstrzymaniu. Cudzoziemiec nie może
skorzystać z takiej możliwości jeżeli decyzja o zobowiązaniu
została wydana z przesłanki określone w art. 302 ust. 1 pkt 14 tj.
54 Tamże,

art. 330.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi ( Dz. U . 2002 Nr 153 poz 1270 z późn. zm.)
55
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cudzoziemiec zagraża obronności lub bezpieczeństwu państwa lub
bezpieczeństwu i porządkowi lub interesowi Rzeczypospolitej
Polskiej56.
Należy pamiętać, że zgodnie z kodeksem postępowania
administracyjnego postępowanie jest dwu instancyjne57. W
sprawach o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu organem
odwoławczym od decyzji I instancji (organu Straży Granicznej)
jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców58.
5. Osadzenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku.
Środki alternatywne
Decyzję o umieszczeniu w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców lub areszcie wydaje sąd właściwy ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca na wniosek organu Straży
Granicznej (komendanta oddziału bądź placówki SG). Sąd może
orzec o umieszczenie cudzoziemca w areszcie bądź strzeżonym
ośrodku dla cudzoziemców na okres nie przekraczający 3 miesięcy. Okres ten można przedłużyć59. Podobnie jak w wypadku
wykonania decyzji o zobowiązaniu, która przyjmuje dwie formy- dobrowolną i przymusową, istnieje alternatywa do osadzania cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców. Są to określone w art. 398 ust. 3 obowiązki które musi
wypełnić cudzoziemiec, określone w postanowieniu wydawanym przez organ Straży Granicznej prowadzącym postępowanie
administracyjne60:
1) Obowiązek zgłaszania się w określonych odstępach czasu
do organu Straży Granicznej wskazanego w postępowaniu;
2) Obowiązek wpłaty zabezpieczenia pieniężnego w
określonej wysokości, nie niższego niż dwu krotność
minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

56 Tamże,

art. 331 ust. 1 i 2
Kodeks postępowania...art. 15.
58 Ustawa o cudzoziemcach, art. 321.
59 Ustawa o cudzoziemcach…, art. 403.
60 Tamże, art. 398 ust. 4.
57
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3) Obowiązek przekazania dokumentu podróży ( np.
paszportu) do depozytu organowi wskazanemu w postanowieniu;
4) Obowiązek zamieszkiwania w wyznaczonym miejscu do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu61.
Organ prowadzący postępowanie może zastosować jednego
lub więcej środków o których mowa wyżej62. Postanowienie takie
podlega natychmiastowemu wykonaniu i przysługuje na nie
cudzoziemcowi zażalenie do sądu właściwego ze względu na
siedzibę organu SG który wydał postanowienie63. Także sąd
rozpatrujący wniosek o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym
ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców ocenia czy istnieje
możliwość zastosowania wobec obywatela państwa trzeciego
jednego ze środków alternatywnych64. Jeżeli takie przesłanki
zdaniem sądu wystąpią, sąd wydaje postanowienie o
zastosowaniu wyżej wymienionych środków65.
Podsumowanie
W niniejszej pracy przedstawiłem zarys zagadnienia
dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie
zobowiązania cudzoziemca do powrotu w świetle ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Opisane zostały podstawowe
czynności związane z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców
na terytorium Polski i przesłanki do wszczęcia postępowania,
podstawowe czynności organu wydającego decyzje w sprawach o
zobowiązanie cudzoziemca do powrotu, w tym pouczenia strony o
przysługującej jej prawach, takich jak np. złożenie wniosku o
nadanie statusu uchodźcy czy organizacji pomocy w
dobrowolnym powrocie. Przedstawiłem też w sposób możliwie
najprostszy dwa możliwości zakończenia postępowania, czyli
wydanie decyzji z terminem bądź bez terminu oraz wyjaśniłem
podstawowe różnice między tymi decyzjami. W niniejszej pracy
wyjaśniłem też zagadnienie osadzenia cudzoziemca w strzeżonym
Tamże, art. 398 ust. 3.
art. 398 ust. 5.
63 Tamże, art. 398 ust. 4 i 6.
64 Tamże, art. 401 ust. 5.
65 Tamże, art. 401 ust. 6.
61

62 Tamże,
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ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców i środki alternatywne
które można zastosować zamiast osadzenia. Ze względu na zakres
pracy nie opisywałem szczegółowo zagadnień związanych m.in. z
cofnięciem zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP, gdyż
stanowi ono odrębne postępowanie administracyjne prowadzone
przez organ Straży Granicznej który wydał cudzoziemcowi decyzję
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Nie przedstawiłem też
zagadnień związanych z ogólnymi zasadami prowadzenia
postępowania administracyjnego, zawartymi oczywiście w
kodeksie postępowania administracyjnego, skupiając się na
przepisach szczególnych związanych z Ustawą o cudzoziemcach z
12 grudnia 2013 r. Praca nie opisuje też szczególnych wypadków
dotyczących wydalenia obywateli państw Unii Europejskiej66.
Streszczenie:
Straż Graniczna zwalcza nielegalną migrację. Podstawowym narzedziem do egzekwowania prawa jest prowadzone postępowanie administacyjne w sprawach o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu. Niniejsza praca opisuje zarys tej procedury.
Abstract:
Polish Border Guard is obliged to fight against illegal migration. The basic tools for enforcement the law is administrative
proceedings in cases of obligation to leave foreginers from teritorry of Poland. This article is describing a draft of such procedures.
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